FORMULAR DE ACREDITARE MEDIA
RALIUL SIBIULUI 14-15 AUGUST 2020
A se trimite prin e-mail pana la data de 10 august 2020 press@raliul-sibiului.ro
DENUMIRE MEDIA: __________________________________________________________________
TIP MEDIA :
AGENȚIE COTIDIAN
__________

SĂPTĂMÂNAL

LUNAR

WEBSITE

TV

ALT TIP

ADRESA:ȚARA ______________ JUDEȚ _________________ORAȘ _________________________
STR. ________________________ NR. _______ SCARA ______ ET. ______ AP. ______________
REDACTOR ȘEF / EDITOR SPORT / ADMINISTRATOR WEBSITE
Nume____________________________ Prenume____________________________________
Telefon ___________________________Fax_______________________________________
Mobil_____________________________ E-mail____________________________________
Adresa website____________________________________________________________________
TIRAJ / NR. VIZITATORI EVENIMENT_______________________________________________
Pentru AGENȚII / FREELANCER vărugămsălistațipublicațiilepentru care lucrați (TEXT/FOTO)
șispecificațitirajul / frecvența de apariție (cotidian / săptămânal / lunar / etc. )

JURNALIST

FOTO

JURNALIST/FOTO

TV/VIDEO

Numelepersoaneiacreditate : NUME ____________________PRENUME_____________________
Mobil _________________E-mail____________________website / blog ________________________

Solicit AUTOCOLANT

DA

NU

Autoturism : Marca ________________________ Model _________________________________
*Acest FORMULAR de Acreditare Media este valabil doar printat, semnat și scanat /fotografiat și trimis la adresa de e-mail
press@raliul-sibiului.ro sau prezentat în original la Centrul Media. Acreditarea este valabilă doar împreună cu chestionarul COVID19, care se completează în momentul ridicării acreditării.

Culoare _________________________ Nr. înmatriculare ________________________________
*Autocolantul se lipeștepe PARBRIZ în colțul din dreapta sus.

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
Prin prezenta, declar că am peste 18 ani și că voi acționa în permanențăîn concordanță cu instrucțiunile
primite de la oficialii RALIULUI SIBIULUI. Declar că sunt apt din punct de vedere fizic și psihic săîmi
exercit profesia de jurnalist și că voi informa în cel mai scurt timp organizatorii în cazul în care apar
orice fel de probleme. Am luat la cunoștință că această competiție sportivă este periculoasă și că pot fi
expus unor potențiale riscuri, inerente în motorsport. Declar că mă voi proteja pe mine și pe cei din jurul
meu și că sunt singurul responsabil de acțiunile mele, iar organizatorul acestui eveniment nu poate fi tras
la răspundere pentru acestea. Nu voi staționa prea aproape de traseul Probelor Speciale, în locații care
pot afecta securitatea echipajelor, a spectatorilor și a mea. Mă voi proteja personal ca integritate fizică,
dar voi proteja și aparatura din dotare care, folosită incorect, ar putea fi supusă acțiunii factorilor de
mediu (soare, ploaie, praf). Nu voi parca autoturismul în apropierea traseului Probelor Speciale (10
metri) unde pot sări pietre sau unde pot derapa mașinile de concurs. Voi avea contact vizual permanent
cu mașina de concurs care se îndreaptă spre mine. La trecerea mașinii de concurs pot sări pietre până la
o distanță de 5-10 metri de drum; nu voi sta pe scaun sau pe jos când mașina de concurs se îndreaptă
spre mine și mă aflu la mai puțin de 10 metri de proba specială. Nu voi intra pe traseu dupa terminarea
Probei Speciale decât după trecerea Mașinii de Deschidere a traseului care este dotată cu rampă cu
girofaruri. Mă oblig să nu parcurg traseul Probelor Speciale cu o viteză mai mare de 40 km/h și când
sunt mai puțin 60 minute până la startul probei să parchez în afara traseului pentru a nu afecta
itinerariul mașinilor de securitate.
Este obligatorie purtarea vestei și a ecusonului « MEDIA » în locațiile raliului.
Prezența logoului RALIUL SIBIULUI (cămila) este obligatorie pe toate materialele publicate.
Este obligatorie respectarea măsurilor de distanțare socială și a tuturor restricțiilor legate de prevenirea
răspândirii coronavirusului.
Conform Regulamentului 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal, avem
rugămintea de a vă exprima ACORDUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL de către FRAS și Organizator, prin bifarea căsuței alăturatec
Am citit și înțeles criteriile de acreditare pentru Raliul Sibiului 14-15 august 2020
Semnătura ______________________________

Data _____________________

*Acest FORMULAR de Acreditare Media este valabil doar printat, semnat și scanat /fotografiat și trimis la adresa de e-mail
press@raliul-sibiului.ro sau prezentat în original la Centrul Media. Acreditarea este valabilă doar împreună cu chestionarul COVID19, care se completează în momentul ridicării acreditării.

