
                                                             

Akreditační podmínky 

I. Podmínky: 

O udělení akreditace na akci Helicopter Show 2017 a Rally Show 2017 může být žádáno emailem nejpozději do 

1.5.2017, a to prostřednictvím vyplnění a odeslání akreditačního formuláře – viz níže.  

Rozhodnutí o schválení či zamítnutí akreditace náleží do výlučné působnosti organizátora akce Helicopter Show 

2017, společnosti DSA a.s. a bude zasláno na Vaši emailovou adresu do 5 pracovních dnů od doručení správně 

vyplněného formuláře. 

O udělení dodatečné akreditace na místě konání akce bude rozhodnuto oprávněným pracovníkem organizátora 

akce podle počtu již předem akreditovaných novinářů a bude možné pouze s novinářským průkazem. Limit 

fotografů/novinářů na redakci je stanoven na 20 osob. 

Odesláním akreditačního formuláře a následným oznámením organizátora akce o schválení akreditace novinář 

prohlašuje, že v plném rozsahu souhlasí s podmínkami uvedenými v těchto akreditačních podmínkách, zejm., že 

se seznámil s čl. IV Principy odpovědnosti a že souhlasí s možností organizátora akce užít uveřejněné fotografie 

či videa z akce dle čl. II. těchto akreditačních podmínek. 

Označení akreditovaného fotografa/novináře bude k vyzvednutí v místě prodeje vstupenek označeného jako 

„akreditace novinářů“ a novinář je povinný si je na tomto místě před vstupem na akci vyzvednout a připevnit na 

sobě. Stejně tak je každý novinář povinen si obléci bezpečnostní reflexní vestu, kterou musí mít fotograf/novinář s 

sebou. Bez bezpečnostní reflexní vesty či viditelného označení novináře bude novinář pořadateli či zástupcem 

organizátora akce vykázán z areálu konání akce, a to i tehdy, pokud by měl zakoupenou platnou vstupenku.  

Organizátor akce si vyhrazuje právo na odmítnutí akreditace bez udání důvodu. 

Akreditační formulář lze vyplnit pouze elektronicky prostřednictvím stránek www.helicoptershow.cz / registrace.  

 

II. Akreditační formulář: 

Akreditační formulář je spolu s doplňujícími informacemi pro novináře dostupný na oficiálním webu akce 

Helicopter Show 2017: www.helicoptershow.cz.  

 

III. Doložení publikační činnosti 

Novinář je povinen informovat organizátora akce o publikovaných fotografiích, videích  či článcích o akci, a to v 

podobě přímých URL adres na publikované fotografie či články po konání akce (nejpozději do 20 dnů od konání 

akce) na email: helicoptershow@dsa.cz.  Novinář souhlasí s tím, že organizátor akce je oprávněn bezplatně 

publikované fotografie či videa z akce užít pro propagační účely o konané akci v rozsahu dle svého vlastního 

uvážení.  

 

IV. Principy odpovědnosti: 

Označení novináře je nepřenosné, je majetkem pořadatele akce. Porušení bezpečnostních a organizačních 

pravidel a neuposlechnutí instrukcí organizačních pracovníků vede k okamžitému odebrání tohoto označení a 

vykázání z areálu. Každý akreditovaný novinář musí bezpodmínečně dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla 
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motoristického sportu i leteckého provozu, dbát pokynů pořadatelů a traťových komisařů. Svým chováním nesmí 

jakkoli ohrozit průběh akce, bezpečnost svou ani jiných osob. Novinář si je vědom toho, že motoristický sport a 

letecký provoz je nebezpečný a akce Helicopter Show a Rally Show 2017 se účastní na vlastní nebezpečí a 

zavazuje se chovat tak, aby nezpůsobil nebezpečí škody na zdraví a životě sobě ani třetím osobám. Novinář si je 

vědom toho, že nerespektováním těchto akreditačních podmínek na sebe přebírá nikoliv přiměřené, ale 

abnormální riziko osobní újmy v podobě škody na zdraví, životě či jeho majetku, který má u sebe.  

Zavazuje se, že nyní, ani nikdy v budoucnosti nebude požadovat náhradu, svalovat odpovědnost, obviňovat či 

žalovat organizátory nebo kluby, které mají co do činění s akcí, dále propagátory, jakýkoli účastnící se tým nebo 

jezdce, majitele okruhu, majitele letecké techniky a jiné organizace participující na obou uváděných akcích, 

včetně ředitelství, jednotlivých členů, činovníků, zaměstnanců, agentů, pracovníků služeb, zástupců a smluvních 

partnerů v případě, že dojde k takové škodě při jeho účastni na akci, ohledně které platné právní předpisy 

umožňují vzdání se práva na jeho náhradu předem.  

Akreditovaná strana se zavazuje nepoškozovat pořadatele a nepožadovat po nich, ani jejich činitelích, náhradu 

za jakékoliv škody způsobené třetí stranou, které při akcích vznikly. Pokud dojde před zahájením akce ke zrušení 

spolupráce novináře s vysílající organizací, má žadatel o akreditaci povinnost oznámení této skutečnosti 

organizátorovi akce.  Automaticky tím vzniká povinnost požádat o novou akreditaci pro jinou instituci. V opačném 

případě nemůže být žadateli akreditace udělena. 

 

Každý akreditovaný novinář, který vstoupí do prostoru, který není určen pro diváky či vyhrazen pro 

novináře, plně zodpovídá za sebe i škody které tímto počínáním způsobí.  Všechny akreditované prosíme 

o maximální opatrnost v okolí trati i vymezeného leteckého prostoru a nevstupování na trať ani do 

leteckého prostoru a to v žádném případě!  

 

Tyto podmínky jsem řádně pročetl/a a s jejich obsahem jsem srozuměn/a a souhlasím s nimi:  

 

V Hradci Králové dne: .............................. 

 

 

 

         .......................................... 

                 podpis novináře 


