ПРАВИЛА ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ
ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ЗМІ).
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Суворо заборонено перебувати в місці проведення змагання в нетверезому вигляді
або під впливом наркотиків!
Акредитовані журналісти, фотографи та відео оператори повинні протягом усього
змагання виконувати всі вказівки персоналу безпеки, комісарів та офіційних осіб
змагання.
Акредитовані фотографи, радіо журналісти та ТБ / відео гурту з відповідними
накидками (жилетами) преси мають право при виконанні своїх обов'язків і з
дотриманням вимог безпеки входити в зони траси, закриті для глядачів, або
спеціальні зони, передбачені для фото / відео зйомки, але не далі, ніж 1 метра за межі
зон безпеки.
Акредитовані фотографи, радіо журналісти та ТБ / відео гурту з відповідними
нарукавними пов'язками преси мають право при виконанні своїх обов'язків і з
дотриманням вимог безпеки входити в зони траси, закриті для глядачів, або
спеціальні зони, передбачені для фото/відео зйомки, далі, ніж на 1 метр за межі зон
безпеки.
Акредитовані представники ЗМІ без накидки (жилета) преси не допускаються в зони
траси, закриті для глядачів, або спеціальні зони передбачені для фото/відео зйомки.
При порушенні цього правила, акредитація може бути анульована!
Остерігайтеся рухомих транспортних засобів! Ваша безпека в ареалі траси або
сервісного парку залежить тільки від вас. Звертайте увагу на те, що відбувається
навколо!
По можливості не наближайтеся надто близько до автомобілів в парку сервісу! Не
діставайтесь і не відволікайте механіків під час обслуговування автомобілів! Не
заважайте роботі команд!
Не притуляйтеся до спортивних автомобілів, оскільки вони можуть несподівано
почати рух і деякі частини автомобіля можуть бути вельми крихкими і/або гарячими.
Намагайтеся не стояти поблизу пожежних автомобілів, автомобілів маршалів траси
або машин швидкої допомоги, оскільки вони можуть несподівано почати рух без
попереднього попередження.
Виберіть місце на трасі, яке є якомога безпечнішим. Будьте в будь-який момент готові
до несподіваних ситуацій, аварій на трасі! Якщо ви знаходитесь в безпосередній
близькості від траси, постійно стежте за подіями на трасі.
При необхідності перегляду робочого матеріалу (фотографії, відео, і т.д.), не робити
це в безпосередній близькості від траси. Виберіть безпечне місце!
Уникайте перетину траси. Якщо вам потрібно перетнути трасу, зробіть це в місці з
хорошою видимістю і переконайтеся у відсутності наближається спортивного
автомобіля.
Ваш підпис при отриманні акредитації ЗМІ підтверджує, що ви ознайомилися з
правилами безпеки для ЗМІ та берете на себе повну відповідальність за свої дії.
Порушення кожного з правил безпеки для ЗМІ може бути причиною анулювання
акредитації та недопущення на трасу.
Відправляючи заповнену Форми заявки на акредитацію ЗМІ, ви підтверджуєте, що ви
ознайомлені з правилами акредитації представників засобів масової інформації та
Правилами безпеки для ЗМІ, берете на себе зобов'язання в повній мірі дотримуватися
вищевикладені правила і нести повну відповідальність за свої дії.

