
  ZÁSADY PRE AKREDITÁCIU NOVINÁROV 

 
 

1. AKREDITÁCIA 
 

Žiadosti o akreditáciu musia byť podávané písomne na formulári zverejnenom na 

www.speedway.sk   najneskôr  do 7 dní od termínu konania podujatia.  

AMK PD  rozhodne o udelení, alebo zamietnutí akreditácie o čom bude žiadateľ informovaný 

zaslaním e-mailu. Každý žiadateľ o akreditáciu musí byť starší ako 18 rokov.  

Podpísaním a odoslaním prihlášky súhlasíte so zásadami pre akreditáciu novinárov ako aj s 

podmienkami nachádzajúcimi sa v bode 4 „ Práva a povinnosti akreditovaného novinára“!!!! 
 

Žiadosti o akreditáciu doručené po termíne, resp. v deň konania podujatia nebudú akceptované. 
 

Tlač, fotografi, rozhlas, televízia 

Akreditácia je limitovaná dvoma zástupcami na redakciu. Z tohto počtu bude  udelená  

akreditácia jednému fotografovi a jednému píšucemu novinárovi.  

Akreditácia pre televízie je limitovaná maximálne tromi zástupcami v televíznom štábe. 

Konečný počet akreditácií na podujatie určí AMK PD, ktorý má právo  akreditáciu 

neudeliť, a to aj bez uvedenia dôvodu.  
 

2.  UZÁVIERKY ŽIADOSTÍ  O AKREDITÁCIU PRI  ZP  SNP 
 

7 dní pred termínom konania 
 

3.  KONTAKT PRE ZASIELANIE ŽIADOSTÍ  O AKREDITÁCIU  : 
 

Automotoklub Plochá dráha Žarnovica 

Bystrická 559/37 

966 81 Žarnovica 

e-mail: speedway@speedway.sk; info@speedway.sk 

4.  PRÁVA  A  POVINNOSTI  AKREDITOVANÉHO  NOVINÁRA: 
 

➢ Označenie novinára je neprenosné. Porušenie bezpečnostných alebo organizačných 

pravidiel, neuposlúchnutie inštrukcií usporiadateľov je dôvodom k okamžitému odobratiu 

press označenia a vykázaniu z podujatia.  

➢ Každý akreditovaný novinár musí dodržiavať bezpečnostné predpisy, mať na sebe reflexnú 

vestu, dbať na pokyny usporiadateľov a traťových komisárov. Svojim chovaním nesmie 

ohroziť priebeh akcie, bezpečnosť svoju ani iných osôb. 

➢ Každý držiteľ press označenia si musí byť vedomý toho, že na danom podujatí sa 

zúčastňuje na vlastné riziko. Zaväzuje sa, že nebude požadovať náhradu, zvaľovať 

zodpovednosť, obviňovať či žalovať organizátora podujatia, akýkoľvek zúčastňujúci sa tím 

alebo jazdca, vrátane riaditeľstva, jeho členov, činovníkov, zástupcov a zmluvných 

partnerov v prípade, že príde k osobnému zraneniu, úmrtiu alebo strate akéhokoľvek druhu 

na strane držiteľa press označenia v súvislosti s jeho prítomnosťou na uvedenom podujatí. 

➢ Akreditovaná strana sa zaväzuje nepožadovať náhradu za akékoľvek škody spôsobené 

treťou stranou (osobné zranenie, úmrtie, škody...... ), ktoré vznikli pri danom podujatí. 

➢ Žiadateľ o akreditáciu je povinný dodržiavať všetky hygienické a kultúrne pravidlá.  

Zaväzuje sa neobmedzovať svojim chovaním a jednaním iných novinárov a osoby činné na 

danom športovom podujatí. 
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