VYHLÁSENIE REPORTÉRA
Názov podujatia:

......................................................................................................................................

Dátum podujatia:

...................................

Reportér
Meno a priezvisko:

..............................................................................................................................................

Bydlisko:

..............................................................................................................................................

E-mail / Mobil:

.................................................................................... / .......................................................

Typ reportéra (nehodiace sa prečiarknite): Komerčný reportér*/ Nekomerčný reportér**
* Komerčný reportér je reportér, ktorý nie je v pracovnoprávnom ani obdobnom pomere so žiadnym médiom (televízia, rozhlas,
tlač, internet a pod.) a neposkytuje médiu služby na základe osobitnej zmluvy.
** Nekomerčný reportér je reportér, ktorý je v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu k niektorému z médií (televízia,
rozhlas, tlač, internet a pod.) alebo poskytuje médiu služby na základe osobitnej zmluvy.

Názov média (vypĺňa iba Nekomerčný reportér): .............................................................................
Reportér vyhlasuje, že vstupom na podujatie na základe vydaného Akreditačného pasu vyjadruje svoj výslovný súhlas s
ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o., so sídlom: Orechová Potôň 800,
930 02 Orechová Potôň, IČO : 44 407 793, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 50310/T
(ďalej aj len „AGENCY“) upravujúcich práva a povinnosti Reportérov na Podujatí, zverejnených na stránke www.slovakiaring.sk a
súčasne vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky riadne prečítal, porozumel ich obsahu a sú preňho právne záväzné.
Reportér najmä berie na vedomie, že Akreditačné pasy sú vo výlučnom vlastníctve AGENCY, prípadne Iného promotéra podujatia
a že sú neprenosné na akúkoľvek inú osobu bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu AGENCY alebo Iného promotéra
podujatia. Reportér týmto udeľuje AGENCY súhlas so spracovaním osobných údajov.
Reportér sa zúčastňuje Podujatia a vstupuje do areálu Automotodrómu na vlastné nebezpečenstvo. Reportér potvrdzuje, že
preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za akékoľvek škody a ujmy ním spôsobené počas jeho prítomnosti v areáli
Automotodrómu. Reportér sa zaväzuje rešpektovať všetky inštrukcie, usmernenia a pokyny AGENCY a poverených osôb AGENCY.
Reportér berie na vedomie, že AGENCY je oprávnená kedykoľvek vykázať Reportéra z areálu Automotodrómu (a to aj bez uvedenia
dôvodu) a odňať mu Akreditačný pas, a to bez vzniku nároku Reportéra na akúkoľvek náhradu a/alebo odškodnenie.
Nekomerčný Reportér sa zaväzuje na žiadosť AGENCY poskytnúť AGENCY ním vyhotovené fotografie a videozáznamy (Záznamy)
z Podujatia v plnom rozlíšení, a to v lehote najviac 10 kalendárnych dní od doručenia žiadosti zo strany AGENCY.
Komerčný Reportér sa zaväzuje za vydanie Akreditačného pasu uhradiť v deň vydania Akreditačného pasu pred svojím vstupom
na Podujatie jednorazový poplatok vo výške ..........................,- EUR.
V Orechovej Potôni, dňa ..................................

.......................................................
PODPIS REPORTÉRA
SLOVAKIA RING AGENCY s.r.o., 800 Orechová Potôň 930 02, Slovenská republika

