ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Για τη δημοσιογραφική διαπίστευσή σας στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2022,
υποψήφιο αγώνα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστορικών Ράλλυ της FIA και
προκριματικό του FIA Trophy for Regularity Rallies 2022, παρακαλείστε, ανάλογα με την
ιδιότητά σας, να συμπληρώσετε την αντίστοιχη αίτηση διαπίστευσης (θα τη βρείτε στο
historicacropolis.gr στον τομέα Media) και να την επιστρέψετε με e-mail στο
pressoffice@historicacropolis.gr συνοδευόμενη από μία (1) φωτογραφία
ταυτότητας.
Η διαπίστευση προβλέπεται για:
 Δημοσιογράφους
 Φωτογράφους
 ΤV/Radio (Δημοσιογράφοι και συνεργεία)
Δεν παρέχεται δημοσιογραφική διαπίστευση για διαφημιστικούς σκοπούς ή δημόσιες
σχέσεις, ούτε σε εκπρόσωπους μέσων ενημέρωσης που δεν είναι δημοσιογράφοι,
φωτογράφοι, εικονολήπτες, όπως επίσης και σε εκπροσώπους των αγωνιστικών ομάδων ή
των χορηγών.
Δικαίωμα διαπίστευσης έχουν εκπρόσωποι ΜΜΕ που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους.
Ένα μέσο με καθαρά αυτοκινητικό περιεχόμενο μπορεί να διαπιστεύσει έως τρεις (3)
εκπροσώπους, ενώ τα ΜΜΕ γενικού ή άλλου ενδιαφέροντος μέχρι δύο (2).
Ειδικές διατάξεις για φωτογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία:




Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και φωτογράφοι πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα
τις οδηγίες ασφάλειας, καθώς και τις εντολές των κριτών εντός των Ειδικών
Διαδρομών.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση ελεγχόμενων από το έδαφος ιπτάμενων συσκευών
(drones), κάθε είδους και βάρους, στην Ειδική Διαδρομή της Θήβας.
Κατόπιν αιτήματος της Οργάνωσης, κάθε εκπρόσωπος Μέσου που κάνει αίτηση
διαπίστευσης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αποδεικτικά (κείμενα,
φωτογραφίες).

Τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των συμπληρωμένων αιτήσεων
Δημοσιογράφων & Φωτογράφων στο e-mail pressoffice@historicacropolis.gr:
Δευτέρα 30 Μαΐου 2022
Κάθε αίτηση που υποβάλλεται μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Η επιβεβαίωση ή η απόρριψη θα γνωστοποιείται μέσω e-mail λίγες ημέρες αργότερα.

Χορήγηση Διαπιστεύσεων
H χορήγηση ή απόρριψη των διαπιστεύσεων αποτελεί ευθύνη της Οργάνωσης του
Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις 2022. Επίσης ο αριθμός των διαπιστευμένων
εκπροσώπων περιορίζεται με γνώμονα την ασφάλειά τους στη διαδρομή του αγώνα,
καθώς και από το εν ισχύ Υγειονομικό Πρωτόκολλο του Covid-19 κατά τις ημέρες
του αγώνα.
Τα δημοσιογραφικά πάσα, τα οποία μπορούν να παραληφθούν μόνο αυτοπροσώπως, θα
είναι διαθέσιμα από την Τρίτη 31 Μαΐου έως και την Παρασκευή 3 Ιουνίου στις
εγκαταστάσεις της ΟΜΑΕ (Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών ΟΑΚΑ, Σπύρου Λούη 1,
Μαρούσι, Στ' Είσοδος, Ποδηλατοδρόμιο-Α’ Επίπεδο) και στις 4-5 Ιουνίου στο Κέντρο
Αγώνα της Ιτέας (Δημαρχείο Ιτέα, Ηλία Τρίγκα 39, Ιτέα).
Παρακαλούμε, στον ειδικό χώρο της αίτησής σας, να μην παραλείψετε να
επισημάνετε το σημείο από όπου θα παραλάβετε τη διαπίστευσή σας.
Με την υποβολή της αίτησης δημοσιογραφικής διαπίστευσης επιβεβαιώνετε ότι έχετε
λάβει γνώση των κανόνων δημοσιογραφικής διαπίστευσης και των κανόνων ασφάλειας
των ΜΜΕ, ότι συμμορφώνεστε πλήρως με αυτούς και είστε υπεύθυνοι για τις πράξεις σας.

