Regulamin przyznawania akredytacji prasowych na wydarzenie
Formula Drive - Poprowadź Bolid F1
§1
1. Regulamin określa zasady udziału przedstawicieli Mediów w wydarzeniu “Formula Drive Poprowadź Bolid Formuły 1”
2. Organizatorem wydarzenia jest Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1,
24-100 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000497479, NIP 716-281-48-83, REGON 061646803.
§2
Akredytacja prasowa upoważnia do:
1. Wstępu w wyznaczone strefy w miejscu gdzie odbywa się wydarzenie: Formula Drive Poprowadź Bolid F1 (https://adobe.ly/3wuhGKQ);
2. fotografowania, nagrywania i przeprowadzania wywiadów podczas trwania wydarzenia, zgodnie z
regulaminem wydarzenia Formula Drive - Poprowadź Bolid F1, regulaminem toru i obiektu
Silesia Ring i poleceniami Organizatora oraz Obsługi wydarzenia.
Akredytacja prasowa nie upoważnia do:
1. Wejścia na nitkę toru (zasady wejścia na nitkę toru określone zostaną podczas odpraw, § 6, punkt
3 niniejszego regulaminu)
§3
Skan wypełnionego wniosku o przyznanie akredytacji prasowej, należy wysłać na adres e-mail:
marketing@formula-drive.pl w terminie do 26 maja 2022 roku.
§4
Decyzję o przyznaniu akredytacji albo odrzuceniu wniosku Organizator podejmie po otrzymaniu
danych osobowych od zainteresowanych dziennikarzy za pośrednictwem wniosku dostępnego na
stronie internetowej www.formula-drive.pl/
§5
1. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków Organizator poinformuje osobę składającą wniosek o
przyznaniu akredytacji albo odrzuceniu wniosku.
2. W przypadku wydania decyzji pozytywnej, osoba składająca wniosek zostanie poinformowana o
terminach, w których może wziąć udział na podstawie przyznanej akredytacji prasowej.
§6
1. Wystawiona akredytacja prasowa będzie do odbioru w recepcji w miejscu i terminie odbywania
się wydarzenia. Akredytacja prasowa zostanie wydana na podstawie okazania pozytywnej decyzji
oraz podania danych osobowych w celu weryfikacji.
2. Akredytację wydaje się nieodpłatnie.
3. Akredytacja staje się ważna dopiero od momentu odbycia obowiązkowego udziału w odprawie
[pieczątka na identyfikatorach jest potwierdzeniem odbycia odprawy - pieczątkę przybija
prowadzący odprawy] (Odprawy odbywać się będą maksymalnie 3 razy dziennie w godzinach:
09:00, 11:00, 14:00)
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§7
Organizator może odmówić wydania akredytacji bez podania przyczyny.
§8
1. Posiadacz akredytacji oświadcza, że godzi się na przestrzeganie zasad fotografowania i
nagrywania ustalonych przez Organizatora, które zostaną omówione podczas odprawy dla mediów.
2. Posiadacz akredytacji jest zobowiązany do uzgodnienia z Organizatorem wywiadów podczas
odbywania się wydarzenia.
3. W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w ust. 1, posiadacz akredytacji jest zobowiązany
do poniesienia odpowiedzialności związanej z naruszeniem umów zawartych między Organizatorem
a akredytowanym.
§9
1. Akredytacja jest ważna wyłącznie z identyfikatorem i opaską przekazanymi przez Organizatora
w dniu wydarzenia.
2. W trakcie obecności na wydarzeniu identyfikator i opaska muszą być umieszczone w widocznym
miejscu.
3. Nie można przekazywać identyfikatora innym osobom.
4. Organizator nie wyrabia duplikatów wydanych identyfikatorów.
5. Osoba ubiegająca się o akredytację przekaże organizatorowi niezbędne dane i udziela zgody na
ich przetwarzanie przez Organizatora (Imię, Nazwisko, adres e-mail, nr kontaktowy, adres www,
numer rejestracyjny samochodu).
6. Zasady przetwarzania danych osobowych, dotyczące procesu uzyskania akredytacji zawarte są w
regulaminie
wydarzenia
Formula
Drive
Poprowadź
Bolid
F1
na stronie:
https://www.formula-drive.pl/.
§ 10
Posiadacz akredytacji zobowiązuje się do przestrzegania doraźnych poleceń Organizatora oraz
Obsługi wydarzenia.
§ 11
Organizator ma prawo do unieważnienia wydanej akredytacji prasowej w przypadku
nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, prowadzenia działań szkodzących wizerunkowi Formula
Drive - Poprowadź Bolid F1 lub wykorzystywania materiałów niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 12
Złożenie wniosku o akredytację oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu,
regulaminu wydarzenia Formula Drive - Poprowadź Bolid F1 i regulaminem toru i obiektu
Silesia Ring.
§ 13
Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania postanowień niniejszego regulaminu.

