MEDIJU AKREDITĀCIJA UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Aicinām jūs iepazīties ar pasākuma “Rīgas Motormuzeja kauss 2021” mediju akreditācijas un drošības
noteikumiem. Lūdzu, uzmanīgi aizpildiet akreditācijas veidlapu. Nepareizi vai nepilnīgi aizpildīta
akreditācijas veidlapa var netikt apstiprināta.
1. Aizpildot mediju akreditācijas formu, mediju pārstāvis apņemas pienācīgi un precīzi informēt
auditoriju par pasākumu gan pirms, gan pēc tā. Medijam jāizmanto pareizs pasākuma un tā ietvaros
notiekošo sacensību nosaukumi – Rīgas Motormuzeja kauss, vēsturisko automobiļu sacīkstes
“Dzintara aplis”.
2. Pēc pasākuma organizatoru pieprasījuma, medijam jāsniedz papildu informācija par sevi vai
publikāciju/-ām, kas tikusi/-ušas publicēta/-as pēc konkrētā pasākuma apmeklējuma.
3. Mediju akreditācijas veidlapa uz Rīgas Motormuzeja kausa izcīņu Biķernieku trasē, Rīgā (17.jūlijā)
jāiesniedz līdz 2020. gada 15. jūlijam, aizpildot akreditācijas veidlapu, kas pieejama mājaslapā
www.dzintaraaplis.lv un nosūtot uz e-pasta adresi events@manoevents.lv
4. Aizpildīta akreditācijas veidlapa negarantē akreditācijas piešķiršanu.
5. Nepilnīgi vai nepareizi aizpildīta mediju akreditācijas veidlapa var tikt nepieņemta.
6. Mediju akreditācija ir paredzēta tikai mediju pārstāvjiem: žurnālistiem, fotogrāfiem un video
operatoriem, kā arī komandu pārstāvjiem – fotogrāfiem, video operatoriem.
7. Visiem fotogrāfiem un video operatoriem, kuri vēlas akreditēties ir jābūt:
a) Derīgai dzīvības apdrošināšanas polisei vismaz EUR 1425 vērtībā;
b) Mediju vestei, kuru būs iespējams saņemt uz vietas pasākumā.
8. Saņemto mediju vesti ir aizliegts nodot citām personām.
9. Mediju vestei jābūt uzvilktai un tās numuram ir jābūt redzamam visu pasākuma laiku.
10. Pasākuma laikā akreditētajiem mediju pārstāvjiem ir jāseko organizatoru, apsargu un tiesnešu
instrukcijām.
11. Medijiem un komandu pārstāvjiem ir atļauts uzturēties un pārvietoties tikai norādītajās drošības
zonās, sekojot trases drošības noteikumiem.
12. Tikai akreditēti fotogrāfi un video operatori ar mediju vestēm ir tiesīgi atrasties drošības zonās trasē.
13. Akreditētie žurnālisti, kuriem nav mediju vestes, nav tiesīgi atrasties trases drošības zonās.
14. Sacensību laikā trasi šķērsot ir aizliegts.
15. Gadījumos, ja tiek pārkāpti akreditācijas vai trases drošības noteikumus, akreditācija var tikt anulēta.
16. Aizpildot akreditācijas formu, mediju pārstāvis apliecina, ka ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un
uzņemas pilnu atbildību par savu dzīvību un drošību pasākuma laikā.
17. Aizpildot akreditācijas formu, mediju pārstāvis apliecina, ka visa šajā veidlapā sniegtā informācija ir
pareiza un ka viņš ir iepazinies ar pasākuma mediju akreditācijas un drošības noteikumiem.
Mediju akreditāciju un mediju vestes pasākuma norises dienās varēs saņemt pie galvenajiem vārtiem
trasē – Kasē. S.Eizenšteina iela 16/18.
Mediju koordinators:
Mārtiņš Lagzdiņš
E-pasts: lagzdins87@gmail.com
Tel.nr. +371 29173673

Mediju akreditācijas anketa/Media accreditation form
Akreditācijas termiņi / Accreditation deadlines
Akreditācijas iesniegšanas termiņš: 15.07.2021. Aizpildīta akreditācijas anketa jānosūta uz e-pastu:
lagzdins87@gmail.com
Closing date of entries: 15.07.2021. The completed accreditation form must be sent to the e-mail:
lagzdins87@gmail.com
Personas informācija / Personal information
Vārds Uzvārds:
Name Surname:
Telefons:
Phone:
E-pasts:
E-mail:
Ārkārtas gadījumu
kontaktpersona:
Emergency contact person:
Medija informācija / Media information
Medijs:
Media:
Redaktors:
Editor:
WEB lapa:
WEB:
Jūs esat: (vajadzīgo pasvītrot):
You are: (underline the
corresponding):

žurnālists
journalist

fotogrāfs
photographer

operators
operator

Apdrošināšanas polises Nr.:
Insurance policy No:
Aizpildot šo anketu, es apliecinu, ka esmu sasniedzis 18 gadu vecumu, un pilnībā uzņemos atbildību
par savu dzīvību un veselību sacensību laikā. Esmu iepazinies un apņemos pilnībā ievērot mediju
akreditācijas noteikumus. Visa šajā anketā sniegtā informācija atbilst patiesībai.
By completing this form, I certify that I have reached the age of 18 and assume full responsibility
for my life and health during the event. I have read and undertake to follow media accreditation
rules. All information provided in this form is true.

