Акредитационна процедура за журналисти,
фоторепортери и видео-оператори
БФАС 2016

I.

БФАС акредитира журналисти, фоторепортери и видео-оператори за Националните
шампионати на БФАС

II.

Получаване на годишна акредитация:
1. Акредитациите се издават и се подновяват всяка година на база работата на
журналистите, фоторепортерите и видео-операторите през предходния сезон.
2. Акредитациите са персонални и всеки желаещ е длъжен да подаде отделна
заявка за акредитация. Не се допуска акредитирането на медии, без посочено
лице за акредитация.
3. Решенията за предоставяне на годишни акредитации се взимат от медийната
комисия към БФАС за всеки конкретен журналист, фоторепортер и видеооператор. Получилите годишна акредитация за сезон 2016 журналисти,
фоторепортери и видео-оператори, следва да отразят с публикации в
електронни/печатни медии надпреварите, които посещават през сезон 2016.
При одобрение за годишна акредитация за сезон 2016,
съответният журналист/фотограф/видео-оператор получава поименен
годишен пропуск за всички състезания от календара на БФАС.

III.

Условия за издаване/подновяване на годишна акредитация:
1. Документите за годишна акредитация да бъдат изпратени в БФАС (на e-mail:
media@bfas.bg или с писмо до адреса на БФАС) до 31 март 2016 г.
2. Документи, които бъдат изпратени по-късно от 31 март 2016 г. или са
непълни, няма да бъдат разгледани.
3. Необходими документи за нови акредитации:
• попълнен акредитационен формуляр (по образец от БФАС);
• писмо от главния редактор, включващо: името на журналиста/
фоторепортера/видео-оператора, който ще бъде акредитиран, информация
за печатната или електронната медия (тираж/зрители, периодичност);
• копие от прес-картата на журналиста/фоторепортера/видео-оператора;
• паспортна
снимка
на
журналиста/фоторепортера/видео-оператора,
кандидатстващ за акредитация;
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•
•

•
•

за печатни медии - оригинал или копие на минимум 3 публикации, в които
журналистът/фоторепортерът/видео-операторът
е
отразил
различни
състезания от шампионати на БФАС през сезон 2015;
за електронни медии - описание на минимум 3 радио/телевизионни
репортажа, с които журналистът е отразил различни състезания от
шампионати на БФАС през сезон 2015 – дата, място, времетраене, име на
предаване/рубрика и т. н.;
за информационни, фото агенции и уебсайтове - копие на минимум 5
публикации, с които журналистът/фоторепортерът/видео-операторът
е отразил различни състезания от шампионати на БФАС през сезон 2015;
декларация, че журналистът/фоторепортерът/видео-операторът поема риск и
знае, че автомобилният спорт може да бъде опасен (по образец от БФАС) –
подписва се на място в БФАС при получаване на акредитацията.

4. Необходими документи за подновяване на акредитации:
• попълнен акредитационен формуляр (по образец от БФАС);
• копие от прес-картата на журналиста/фоторепортера/видео-оператора;
• паспортна
журналиста/фоторепортера/видео-оператора,
снимка
на
кандидатстващ за акредитация;
• за печатни медии - оригинал или копие на минимум 3 публикации, в които
журналистът/фоторепортерът/видео-операторът
е
отразил
различни
състезания от шампионати на БФАС през сезон 2015;
• за електронни медии - описание на минимум 3 радио/телевизионни
репортажа, с които журналистът е отразил различни състезания от
шампионати на БФАС през сезон 2015 – дата, място, времетраене, име на
предаване/рубрика и т. н.;
• за информационни, фото агенции и уебсайтове - копие на минимум 5
публикации, с които журналистът/фоторепортерът/видео-операторът е
отразил различни състезания от шампионати на БФАС през сезон 2015;
• декларация, че журналистът/фоторепортерът/видео-операторът поема риск и
знае, че автомобилният спорт може да бъде опасен (по образец от БФАС) –
подписва се на място в БФАС при получаване на акредитацията.

5. БФАС ще уведоми за резултатите (положителни или отрицателни) от
акредитационната процедура индивидуално всеки журналист, фоторепортер и
видео-оператор в срок до 15 април 2016 г.
6. Годишната акредитация е персонална и не може да бъде преотстъпвана. В
случай че медията трябва да изпрати друг журналист за отразяване на конкретно
събитие, журналистът се акредитира на място.
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7. Необходимите за годишната акредитация документи могат да бъдат прикачени
към онлайн заявката за акредитация или изпратени на адрес:
бул. Тодор Каблешков 55, вх. А, ет. 2, офис 3, София 1680 в срок до 31 март
2016 г.
IV.

Условия за получаване на акредитация за прес-службите на отбори:
1. Отборът, кандидатстващ за акредитация, трябва да е пълноправен член на БФАС
2. Акредитациите се издават всяка година на база заявка от страна на отбора
3. Всеки отбор може да кандидатства за до две персонални годишни акредитации
4. Решенията за предоставяне на годишни акредитации се взимат от медийната
комисия към БФАС за всеки конкретен акредитиран от съответния отбор
5. Необходими документи:
• попълнен акредитационен формуляр (по образец от БФАС);
• писмо от ръководителя на отбора, включващо: лицето, кандидатстващо за
акредитация и длъжността му в отбора;
• паспортна снимка на лицето, кандидатстващо за акредитация;
• ако отборът има официални класирания от сезон 2015, да бъдат предоставени
оригинали или копия от поне два прес-релийза от две различни състезания;
• декларация, че лицето, кандидатстващо за акредитация, поема риск и знае,
че автомобилният спорт може да бъде опасен (по образец от БФАС) подписва се на място в БФАС при получаване на акредитацията.
6. Акредитацията е персонална и не може да бъде преотстъпвана.

V.

Условия за получаване на акредитация за дадено състезание:
1. Акредитациите за дадено състезание се получават на място и се издават от
организатора.
2. Ако даден журналист, фоторепортер или видео-оператор не е получил годишна
акредитация, той може да се акредитира за всяко отделно състезание.
3. При акредитиране на място всеки журналист, фоторепортер или видео-оператор
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО попълва декларация, че журналистът/ фоторепортерът/видеооператорът поема риск и знае, че автомобилният спорт може да бъде опасен (по
образец от БФАС).
4. Решенията за предоставяне на акредитация за дадено състезание се взимат от
организатора за всеки конкретен журналист, фоторепортер и видео-оператор.
5. Акредитацията е персонална и не може да бъде преотстъпвана.
6. При акредитация на място акредитираният журналист/фотограф/
видео-оператор получава:
-

Българска
Федерация
Автомобилен
Спорт

поименен пропуск за съответното състезание;
пропуск за автомобил (ако е необходим).

website: http://www.bfas.bg
: Българска федерация по автомобилен спорт (БФАС)

Медиа контакти:
тел: 02/987 64 74
факс: 02/ 987 26 22
media@bfas.bg
3

