Laroco Média Akkreditációs Szabályzat
LAROCO MOTORSPORT KLUB RENDEZÉSÉBEN ZAJLÓ AUTÓSPORT ESEMÉNYEK
MÉDIA ÉS SAJTÓ AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYAI – 2016
A szabályzat célja:
A Laroco Motorsport Klub (továbbiakban: Laroco) rendezésében a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (továbbiakban:
MNASZ) versenyrendszerében és versenynaptárában megtartandó sporteseményeken részt vevő, azokról tudósító
média és sajtó képviselőinek munkavégzését szabályozza. Meghatározza a sajtó és média képviselőinek az:
- akkreditációs rendet és szabályokat,
- akkreditációs sorrendet,
- Laroco jogai és kötelezettségei,
- az akkreditált személyek és szervezetek jogait és kötelezettségeit,
- a sporteseményeken kötelezően betartandó biztonsági szabályokat,
- a jogkövetkezményeket és szankciókat.
Akkreditáció rendje, szabályai:
1. Az írott és elektronikus médiumok újságírói és fotóriporterei a Laroco sporteseményeiről előzetes akkreditáció
birtokában tudósíthatnak. A Laroco rendezésében zajló sporteseményeken a média akkreditációval
kapcsolatban az MNASZ Média Munkabizottsága és az MNASZ Rallye Média Munkacsoport által kiadott aktuális
szabályok az irányadók, a média akkreditációt ezen sporteseményekre annak megfelelően kell elvégezni.
Az MNASZ Média Munkabizottságának
aktuális akkreditációs szabályzata megtalálható a
http://mnasz.hu/hu/szabalyzatok/ oldalon.
2. A médiumok munkatársai az akkreditációs kérelem benyújtásával kijelentik, hogy a Laroco és az MNASZ
vonatkozó szabályzatait ismerik és elfogadják, magukra és szervezetükre nézve kötelező érvényűnek
elfogadják.
3. Amennyiben az akkreditációt kérők száma meghaladja a kiadható média- és sajtóbelépők számát, a Laroco az
előre meghatározott akkreditációs sorrend alapján adja ki a rendelkezésre álló belépőket.
4. Fenti szabályok megsértése esetén a hivatkozott MNASZ akkreditációs szabályzata és ezen szabályzat
jogkövetkezményei léphetnek életbe és szankciói kerülnek alkalmazásra.
Akkreditáció sorrendje:
1. televíziós társaságok, országos napilapok, országos frekvenciaengedéllyel rendelkező rádióadók,
hírügynökségek
2. a sportesemény székhelye szerinti megyei napilapok, a sportesemény székhelye szerinti frekvenciaengedéllyel
rendelkező rádióadók, kiemelt internetes hír- és sportportálok
3. magazinok, heti- és havilapok, helyi közösségi rádiók
4. egyéb internetes médiumok, szurkolói weboldalak
Laroco jogai és kötelezettségei:
1. Az akkreditációval rendelkező sajtó- és média képviselők esetleges szabályszegéséhez kapcsolódó
jogkövetkezményekről és/vagy szankciókról dönt. A döntése ellen az MNASZ Média Munkabizottságánál lehet
fellebbezni, jogorvoslati kérelemmel élni.
2. Az MNASZ Média Munkabizottsága által jóváhagyott akkreditációval rendelkező média és sajtó képviselőinek a
sajtótájékoztatókon és a sporteseményen belépést biztosít, a tudósításhoz megteremti a feltételeket, a sajtóiroda
eszközeit és erőforrásait (WiFi, áramvételezés lehetősége) biztosítja.
3. A Laroco korábbi rendezvényein szabályszegő és/vagy ezen szabályzat rendelkezéseit be nem tartó média- és
sajtó munkatársak akkreditációját megtagadni illetve visszavonni, a Laroco sporteseményein a tudósítás
lehetőségét megakadályozni.
Akkreditációt kérelmező jogai és kötelezettségei:
1. Kérelmező a sporteseményre való akkreditációs kérelem benyújtásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra,
hogy:
a) a sporteseményről készült tudósításaiban kizárólag a sportesemény hivatalos elnevezését és logóját használja
b) a tudósításainak megjelenését dokumentálja és a megjelenést / eseményt követő 10 munkanapon belül:
o nyomtatott sajtó esetén 1 db tiszteletpéldányt eljuttat a Laroco Motorsport Klub – Egyesület részére (postai
cím: H-8200 Veszprém, Gábor Áron utca 2/C.);
o online média esetén a megjelenés időpontját és az oldal linkjét, illetve PDF állományként nyomtatva juttatja
el a Laroco Motorsport Klub – Egyesület részére, a rallyesajto2016@gmail.com és larocomsc@gmail.com email címére;
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o ügynökségek, csapatfotósok esetében csatolni kell, hogy melyik csapat, nevező megbízásából dolgoztak,
ha konkrét megjelenést nem tudnak felmutatni. Ezeket az adatokat szintén a Laroco Motorsport Klub –
Egyesület részére, a rallyesajto2016@gmail.com és larocomsc@gmail.com e-mail címre kell küldeni.
o fotós esetén a sporteseményeken a szervizparkokról, a ceremóniákról és a versenyautókról verseny
körülmények között készült, általa publikált fotókat (minimum 20 db; minimum 800x600 pixel felbontású képet;
akár vízjelezve, akár anélkül – melyet a Laroco a továbbiakban saját céljaira jogdíjmentesen és szabadon
felhasználhat a forrás megjelölésével) a Laroco Motorsport Klub – Egyesület részére, a
rallyesajto2016@gmail.com és larocomsc@gmail.com e-mail címre megküldi.
o csapatok / nevezők esetén a versenyekről készült sajtóanyagokat és tudósításokat az
eseményt/megjelenést követő 10 munkanapon belül a Laroco Motorsport Klub – Egyesület részére, a
rallyesajto2016@gmail.com és larocomsc@gmail.com e-mail címre megküldi.
2. A sajtóigazolvány jogosultja tudomásul veszi, hogy a Laroco rendezésében megszervezésre kerülő minden
rendezvényre az adott rendezvény honlapján elérhető médiafelületen történő előzetes akkreditációt követően
veheti igénybe az adott rendezvény sajtóirodájának szolgáltatásait, a sporteseményen csak ennek birtokában
jogosult tevékenységét végezni.
3. A sajtóigazolvány jogosultja köteles a rendezvény időtartama alatt a MNASZ által kiadott igazolványt – jól látható
helyen - viselni. A versenypálya mentén, ceremóniahelyszíneken és szervizparkban fotós/videós tevékenységet
végző média képviselők kizárólag az MNASZ által kiadott és az adott évre érvényes mellényt rendeltetésszerűen
- azaz a felső ruházat fölött - kötelesek viselni. Más mellényt nem lehet használni!
4. Figyelembe veszi a Laroco érdekeit is munkája végzése közben, és nem takarja el, illetve teljes mértékben
láthatóan hagyja a sporteseményre kihelyezett reklámtáblákat, molinókat. Azokat lehetőség szerint megjeleníti
az általa készített fotókon. Más, nem a rendezvényhez tartozó hivatalos reklámeszköz vagy molinó kihelyezése
szigorúan tilos a rendezvény bármely helyszínén!
5. A sportesemény hivatalos személyeinek és tisztségviselőinek (sportbírók, pályabiztosítók, biztonsági szolgálat)
kéréseit elfogadja, utasításait betartja: mozgásával, viselkedésével, munkavégzésével nem akadályozza,
nehezíti a megkülönböztető jelzést viselő személyzet munkáját.
Autósport eseményeken kötelezően betartandó biztonsági szabályok:
Az adott sportesemény hivatalos honlapján a Nézők / Biztonság menüpontban található, az adott autósport rendezvény
általános biztonsági előírásai vonatkoznak a média-és sajtó képviselőire is, ezen előírásokat betartani kötelesek.
Amennyiben a sportesemény helyszínén szolgálatot teljesítő hivatalos személyzet (biztonsági személyzet, sportbírók)
úgy ítéli meg, hogy a média- és sajtó képviselőinek nem biztonságos az elhelyezkedése, akkor kötelesek a személyzet
utasításának megfelelően eljárni, az utasításoknak eleget tenni, és a szolgálatot teljesítő személyzet által kijelölt területen
végezni munkájukat.
Jogkövetkezmények és szankciók:
1. A kérelmező és/vagy a sajtóigazolvány jogosultja tudomásul veszi, hogy a Laroco dönthet a sajtóigazolvány
kiadásának megtagadása mellett.
2. A kérelmező és/vagy a sajtóigazolvány jogosultja tudomásul veszi, hogy jelen szabályzatban rögzített, az
akkreditálást kérelmező vagy jogosult bármelyik kötelezettségének nem, részbeni vagy késedelmes teljesítése
az MNASZ által kiadott Sajtóigazolvány érvényességi időn belül történő visszavonását eredményezheti és
egyben a Laroco fenntartja magának a jogot arra, hogy minden további rendezvényén az akkreditációt korlátozza
vagy megtagadja a kötelezettség megszegőjével szemben a kötelezettségek hiánytalan teljesítésig.
3. Amennyiben az akkreditált média munkatársai az akkreditációs rendben és/vagy a biztonsági szabályokban
foglaltakat megsértik, a Laroco fenntartja magának a jogot arra, hogy az adott sajtó-, média munkatársát – az
érvényes akkreditációja ellenére – kivezettesse a területről. Az intézkedést igénylő szabályszegést követően a
biztonsági szabályok megsértésének súlyától függő eljárást folytat le a Laroco, súlyosabb esetben a megkeresett
és érintett hatóság. Amennyiben a sajtó- és média képviselője a sportrendezvény ideje alatt megszegi az
MNASZ és a Laroco akkreditációs rendjét, a biztonsági szabályokat, valamint a Laroco vonatkozó szabályait,
illetve a hatályos magyar előírásokat, úgy a Laroco korlátozhatja vagy visszavonhatja akkreditációját és polgári
peres úton kártérítést követelhet a fotóstól, valamint az általa képviselt médiumtól.
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