ŽÁDOST O UDĚLENÍ AKREDITACE
V souladu s pravidly akreditace novinářů/fotografů na sportovní podniky pořádané společností
HIPODROM MOST a. s. žádám o udělení akreditace novináře/fotografa*.
Uvědomuji si, že udělením akreditace pořadatel sportovního podniku očekává, že akreditovaný
novinář/fotograf* se nebude během konání sportovního podniku chovat v rozporu s platným
Provozním řádem Hipodromu Most, sportovními řády JCČR, ČJF a platnými zákony České republiky.
Jméno a příjmení
akreditovaného
novináře/fotografa:

……………………………………………………………………………

Vydavatel, agentura:

……………………………………………………………………………

Kontaktní telefon a email:
……………………………………………………………………………

Vstup:

(vypsat termín akce, popřípadě napsat: celoroční vstup)
Dostihový den:
Parkurový den:
Ostatní akce (název akce):

Datum podání žádosti:

……………………………………………………………………………

Podpis:

……………………………………………………………………………

* nehodící se škrtněte
Tento formulář o udělení akreditace neopravňuje akreditovaného novináře/fotografa ke vstupu do
areálu společnosti HIPODROM MOST a. s. Každý akreditovaný novinář/fotograf si před vstupem do
areálu hipodromu musí vyzvednout platný průkaz, v sídle společnosti po odevzdání tohoto formuláře,
popřípadě se dohodnout na zaslání na kontaktní adresu. Bez platného vybavení ke vstupu nebude
akreditovaný novinář/fotograf vpuštěn do areálu!
Pokud chce akreditovaný fotograf žádat o vstup do prostor dostihové dráhy či jiných
sportovních drah, učiní tak v sídle společnosti před uzávěrkou akreditací pro danou akci, kde
obdrží podrobnější informace o procesu získání povolení ke vstupu do těchto prostor.

PRAVIDLA UDĚLENÍ AKREDITACE
1) O přidělení akreditace fotografa s možností vstupu do dostihové dráhy a paddocku rozhoduje
výhradně pořadatel.
2) Vstup do dostihové dráhy je pro rovinové dostihy povolen na venkovní okraj vnější travnaté dráhy,
a jakmile je místním rozhlasem oznámen pokyn startérovi k odstartování dostihu, je přísně zakázáno
zdržovat se kdekoliv jinde, než na samém okraji dráhy. Pro překážkové dostihy je vstup povolen na
vnější travnatou dráhu, a jakmile je místním rozhlasem oznámen pokyn startérovi k odstartování
dostihu, je přísně zakázáno zdržovat se kdekoliv jinde, než minimálně tři metry od bariéry mezi vnější
a vnitřní travnatou dráhou. Jednorázovou výjimku pro pohyb uvnitř dráhy je nutno domluvit
individuálně se správcem závodiště p. Štědronským (tel. 725 527 978). Obecně platí, že pohyb
kdekoliv uvnitř oválu dráhy, na níž se koná dostih, je přísně zakázán a je důvodem pro okamžité
odebrání akreditace.
3) Je striktně zakázáno používání bleskového světla.
4) Akreditovaný fotograf je povinen znát Provozní řád a Návštěvní řád, a je si vědom toho, že vstupuje
do dráhy a paddocku na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za jakékoliv škody či újmy
akreditovanému fotografovi způsobené při jeho pohybu v paddocku a na dostihové dráze ani za škody,
které jeho přítomností v paddocku či na dostihové dráze, ať zaviněně či nikoliv, vznikly třetím
osobám.
5) Akreditovaný fotograf souhlasí s tím, že na požádání dodá/zašle pořadateli fotografie a pořadatel
má právo bezplatného využití pořízených fotografií s omezením, že se jedná o využití pouze pro jeho
vlastní propagaci a propagaci dostihových akcí přímo pořadatelem pořádaných a zavazuje se je na
základě žádosti pořadatele pořadateli poskytnout.
6) Akreditovaný fotograf je povinen dbát veškerých příkazů osob vykonávajících pořadatelskou
službu.
Se zde uvedenými podmínkami souhlasím a žádám o akreditaci:

Jméno a příjmení:

Podpis:

