
 

 

Mediju akreditācijas noteikumi 

 

Mediju akreditācija ir paredzēta vienīgi profesionāliem žurnālistiem, fotogrāfiem un TV grupām no drukātiem, 

interneta medijiem, radio un TV kanāliem. Mediju akreditācija netiek izsniegta blogu, vlogu un sociālo mediju lapu 

žurnālistiem un žurnālistiem. Sociālo mediju lapas un privātās foto mājaslapas netiek uzskatītas par masu medijiem. 

Organizatoram ir tiesības izsniegt akreditācijas rallija komandu un rallija Sarma sponsoru sabiedrisko attiecību 

pārstāvjiem un fotogrāfiem. 

 

Mediju akreditācija ir domāta kā darba instruments un ir domāta tikai profesionāliem žurnālistiem. 

 

Pieteikšanās 

a) Pieteikšanās termiņš ir 24 stundas pirms rallija ceremoniālās atklāšanas. Pieteikšanās pēc termiņa tiek izskatīta 

tikai par vēlās akreditācijas maksu: 35 € 

b) Mediju akreditācijas pieteikumu iespējams aizpildīt elektroniski mājas lapā www.autorally.lv Dokumentu sadaļā 

c) Piesakoties ir jānorāda informācija par publikācijām par gaidāmo ralliju pirms un pēc rallija  

d) Pilnībā aizpildīta akreditācijas anketa negarantē akreditāciju 

e) Organizators var sazināties ar medija redaktoru, lai pārbaudītu sniegtās informācijas patiesumu 

f) Akreditācijas pieprasītājam ir jābūt vecākam par 18 gadiem 

 

Akreditācija 

a) Informācija par akreditācijas apstiprināšanu vai noraidīšanu tiks izsūtīta uz pieteikumā norādīto e-pastu pāris 

dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas 

b) Akreditācija tiek izsniegta 1 žurnālistam un 1 fotogrāfam no viena medija (izņemot TV un radio) 

c) Organizators patur tiesības noraidīt akreditāciju bez papildus paskaidrojumiem 

d) Mediju caurlaidi iespējams saņemt personīgi ierodoties rallija Sarma preses centrā 

 

Foto vestes 

a) Foto vestu skaits drošības nolūkos ir stingri ierobežots  

b) Foto vestes saņēmējam ir obligāta dzīvības apdrošināšana ar apdrošināšanas summu vismaz 1000 EUR  

c) Vesti iespējams saņemt, iemaksājot drošības naudu 30 € 

d) Katrs mediju vestes saņēmējs personīgi ir atbildīgs par savu drošību, veselību un dzīvību 

 

Drošība 

a) Sacensību laikā trasi šķērsot aizliegts 

b) Visiem akreditētajiem medijiem ir jāievēro visu organizatoru pārstāvju norādījumi 

c) Rallija automašīnas brauc ātri, plaši un nogriežot līkumu iekšmalas! Tās var izbraukt ārpus trases vai pārsteigt Jūs 

nesagatavotus! Esiet modri un ievērojiet drošību! Nepagrieziet muguru pret trasi rallija laikā 

d) Organizators patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma anulēt izsniegtās akreditācijas 


