
 

 
RALLIJA „KURZEME 2013” MEDIJU AKREDITĀCIJAS NOTEIKUMI 

 
Lūdzam Jūs iepazīties ar rallija „Kurzeme 2013” mediju akreditācijas noteikumiem un rūpīgi aizpildīt mediju 
akreditācijas pieteikumu. Nepareizi vai nepilnīgi aizpildīts akreditācijas pieteikums var netikt izskatīts.  

AKREDITĀCIJAS PAMATPRINCIPI  

Iesniedzot akreditācijas pieteikumu žurnālists apņemas pienācīgi un korekti informēt pārstāvētā medija 
auditoriju par pasākumu gan pirms, gan arī pēc pasākuma norises, kā arī pareizi lietot sacensību oficiālo 
nosaukumu:  Ātruma Festivāls – Rallijs „Kurzeme 2013”. 

Akreditācija paredzēta:  

 Žurnālistiem;  

 Mediju fotogrāfiem;  

 Mediju video operatoriem.  

Akreditācijas nav paredzētas reklāmas vai sabiedrisko attiecību aģentūrām, mediju pārstāvjiem, kuri nav 
žurnālisti, fotogrāfi vai video operatori, kā arī komandu vai sponsoru pārstāvjiem.  

Iespēju robežās tiks akreditēti arī komandu fotogrāfi.  

Akreditētas tiek tikai personas, kuras, uz akreditācijas anketas iesniegšanas brīdi, jau ir sasniegušas vismaz 18 
gadu vecumu.  

ĪPAŠIE NOTEIKUMI FOTOGRĀFIEM UN VIDEO OPERATORIEM  

Visiem fotogrāfiem un video operatoriem, kuri vēlas akreditēties, ir jābūt:  

 dzīvības apdrošināšanas polisei (t.sk. sporta sacensībām) vismaz 1000 LVL vai 1425 EUR vērtībā;  

 rallija „Kurzeme 2013” organizatoru izsniegtai mediju vestei. Akreditētiem fotogrāfiem vai video 
operatoriem mediju vestes būs pieejamas par garantijas maksu 20 LVL vai 30 EUR.  

Saņemtās mediju vestes kategoriski aizliegts nodot citām personām.  

Akreditētajiem fotogrāfiem un video operatoriem, kuriem ir mediju vestes, ir tiesības atrasties speciāli 
fotografēšanai un filmēšanai paredzētās trases vietās, bet ne tālāk par 1m no drošības lentām. 

AKREDITĀCIJAS IESNIEGŠANA UN APSTIPRINĀŠANA  

Akreditācijas anketas jāiesniedz līdz 2013.gada 27.augustam plkst. 18:00. Mediju pārstāvjiem, kas iesniegs 
akreditācijas pieteikumu pēc noteiktā termiņa, organizators negarantē pieteikuma apstiprināšanu. Aizpildīt 
un iesniegt mediju akreditācijas anketu iespējams www.rallykurzeme.lv.  

Iesniegtās akreditācijas anketas organizators izskata trīs (3) darbadienu laikā no to saņemšanas brīža. 
Akreditācijas apstiprinājumu vai noraidījumu organizators nosūta uz pieteikumā norādīto e-pastu.  

Lēmumu par mediju pārstāvju akreditācija apstiprinājumu vai noraidīšanu Organizators pieņem 
vienpersoniski. Akreditācijas tiek piešķirtas ņemot vērā mediju centra ietilpību un mediju pārstāvju drošu 
atrašanos rallija norises vietās. Akreditēto mediju pārstāvju skaits nav ierobežots. 

 

 

 

 

 

http://www.rallykurzeme.lv/


 

 

AKREDITĀCIJAS UN MEDIJU VESTES SAŅEMŠANA UN NODOŠANA  

Akreditācijas kartes un mediju vestes būs iespējams saņemt un nodot 29., 30. un 31. augustā sacensību 
Preses centrā (Brīvības iela 39 Liepāja, Liepājas Olimpiskā centra telpās). Akreditācijas kartes un mediju 
vestes iespējams saņemt tikai ierodoties personīgi.  

Preses centra darba laiks: 

Datums: Laiks: 

29. augusts, 2013 10:00 – 21:00 

30. augusts, 2013 10:00 – 24:00 

31. augusts, 2013 9:00 – 21:00 

 

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

Nosūtot aizpildītu mediju akreditācija pieteikumu Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar mediju pārstāvju 
drošības noteikumiem un mediju pārstāvju akreditācijas noteikumiem, piekrītat tiem uzņematies pilnu 
atbildību par savu rīcību. 

Organizators patur tiesības anulēt mediju pārstāvim piešķirto akreditāciju, atņemt mediju karti un/vai mediju 
vesti gadījumos, ja tas pārkāps mediju pārstāvju drošības noteikumus un/vai akreditācijas noteikumus. 

 

Vairāk informācijas: 

Linda Brūdere 
Ātruma Festivāla – Rallija „Kurzeme 2013” preses sekretāre 
Tel.: +371 22008900 
e-pasts: prese@rallykurzeme.lv 
 

 


