MNASZ – MÉDIA AKKREDITÁCIÓ tájékoztató
Tisztelt Médiaképviselő!
Az Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a 2015. évben is kiad sajtóigazolványokat a média
képviselői számára, munkájuk segítése érdekében.
A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:
1. Jelentkezni hivatalos e-mailben, csatolva médium hivatalos levélpapírján a főszerkesztő
által aláírt kérelmet. Print és Online médiában szerkesztőségenként csak 1fő riporter és
1fő fotós akkreditálható. Elektronikus média esetében egyedi elbírálás kérhető. A
kérelemben fel kell tüntetni a tudósító(k) beosztását is (újságíró vagy fotós). Kérjük, hogy
az akkreditációs kérelmet a lap/kiadó igazgatója vagy az újság főszerkesztője írja alá.
2. A kérelemhez csatolni kell egy rövid ismertetőt a médiumról (példányszám, látogatottság,
megjelenés, rendelkezik-e külön autós/technikai sportok rovattal, autós mellékletek
száma). Online média esetén a honlap látogatottsági statisztika adatinak mellékelése
(elmúlt év átlaga/nap). A látogatottság mérését végző rendszer, megnevezése. Javasolt:
freeaudit hungariantop1000, mystat. Látogatottsági minimum: 1000fő/nap.
3. A kérelem aláírásával a kérelmező (Médiavállalkozás) tudomásul veszi, hogy a
sporteseményekről készült tudósításokban csak annak hivatalos elnevezését írhatja le,
jelenítheti meg. A tudósításaiban minden egyes alkalommal közzé kell tennie a verseny
pillanatnyi eredményét. Vállalja, hogy a tudósítások megjelenését dokumentálja (emailben: megjelenés időpontja, link, letöltetőség elérése), print média esetén x köteles
példányt küld az MNASZ titkárságára.
4. A kérelemben fel kell tüntetni a médium adatait, (Kiadó és a Főszerkesztő elérhetőségei)
és a kérelmező elérhetőségeit (levelezési cím, telefon, fax, e-mail, honlap).
5. A kérelemhez csatolni kell egy igazolványképet, valamint az érvényes nemzeti újságíró
igazolvány másolatát, elektronikus formában.
6. Akkreditációs kérelmet csak elektronikus utón lehet benyújtani.
7. Egy médiumtól maximum 2 fő, akkreditálható. A televíziós és video stábok egyedi
elbírálás aláesnek.
8. Egy személy csak egy helyről nyújthat be akkreditációs kérelmet.
9. Éves Média akkreditációs kártya igénylés beadási határideje: 2015. 04. 17., a beadott
kérelmek elbírálása folyamatos.
10. Az akkreditált média képviselő (fotós) vállalja, hogy az által fotózott rendezvényről 20 db
képet feltölt a mnasz.hu képtárába (min.2MB nagyságban, 2400x1400 felbontásban).
11. Az akkreditálást kérő a kérelem beadásával és aláírásával, tudomásul veszi, hogy a hazai
autósport eseményekkel kapcsolatos média jogok az MNASZ tulajdonát képezik. Bármely
autósport eseményről készült felvétel (hang, fotó, video) csak az adott eseményről készült
tudósítás részeként használható fel. Egyéb kereskedelmi sokszorosítás az MNASZ
beleegyezése nélkül TILOS.
12. A 11. pontban leírtak ellen vétő média munkatársak és médiumok akkreditációját az
MNASZ-nek jogában áll automatikusan visszavonni.
Figyelem!
A kérelem benyújtása nem jelent automatikus akkreditálást.
Az MNASZ jogosult az éves akkreditációs kártya év közbeni visszavonására.
A jelentkezési kérelmeket az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
e-mail: mnasz@mnasz.hu
Az elkészült belépők – előzetes egyeztetés alapján - az MNASZ Titkárságán vehetők át.
Együttműködésüket megköszönve:
MNASZ Titkárság

MNASZ média akkreditációs adatlap 2015

Médium neve:
Akkreditálást kérő neve:

Főszerkesztő neve:
Levelezési címe:
Telefon:

Mobil:

Web:
E-mail:
Kiadó neve:
Címe:
Posta címe:
Telefon:

Mobil:

Web:
E-mail:
Akkreditálni kívánt média képviselő neve:
Levelezési címe:
E-mail:
Web:
Telefon:

Mobil:

Tevékenysége (újságíró, riporter, fotós, operatőr):
Sajtóigazolvány kiállítója, száma:
Az összes szakág versenyeiről kíván tudósítani:
Rally:

Rally- és AutoCross:

Tereprally:

Gyorsasági:

Drag / Drift:

Gokart

Az MNASZ versenyein készített anyagokkal (hang, fotó, video) végez e kereskedelmi
tevékenységet:

igen

nem

MNASZ – MÉDIA AKKREDITÁCIÓ tájékoztatóban megjelenteket tudomásul veszem
és magamra, valamint az általam képviselt médiavállalkozásra mindenben érvényesnek
tekintem, kiemelten a 3.-as 10-12. pontokat.
Budapest, 2015.

__________________________
Főszerkesztő

________________________
Média képviselő

