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Median akkreditoitumislomake
Kilpailukaudella 2021 kaikkien SML kilpailuiden kilpailualueilla vaaditaan erillinen,
kilpailukohtainen akkreditoint:

▪ Kilpailukohtaisen akkreditoinnin voi anoa kirjallisest kilpailutoimistolta.
▪ Kilpailutoimistolla on oikeus valita akkreditoinnin saavat henkilöt.
▪ Kilpailutoimisto ei vältämätä voi taata hyväksytyä akkreditointa kaikille
halukkaille.

▪ Hyväksyty akkreditoint kirjataan kilpailutoimistolla kilpailuun liityväksi asiakirjaksi.

Tapahtuman ja kilpailunjärjestäjän tedot
Kilpailu: SISU Extreme Enduro
Kilpailunjärjestäjä: Kyrösjärven Seudun Mootoripyöräkerho r.y.
Puhelin: 0400660150 (kilpailun tedotaja Jussi Huhtanen)
Ajankohta: 27.-28.8.2021
Paikka: Ellivuori Ski Center

Toimitajan / valokuvaajan tedot:
Etu- ja sukunimi:

________________________________________________

Puhelin:

________________________________________________

Sähköpost:

________________________________________________

Median yhteystedot:

________________________________________________

Sitoumus
Olen tetoinen kaikista mahdollisista vaaratekijöistä ja riskeistä, joita mootoriurheiluun ja sen
parissa työskentelyyn liityy. Sen vuoksi sitoudun ehdoita ja välitömäst huomioimaan kaikki
määräykset ja ohjeet, joita minulle kirjallisest, suullisest tai muulla tavoin (esim. käsimerkein)
viestmällä annetaan.
•

Määräysten ja ohjeiden antajia voivat olla kilpailunjärjestäjän toimitsijat, kilpailun
tuomaristo, järjestyksenvalvojat, poliisi tai muut virallisissa tehtävissä olevat
henkilöt.

Lisäksi sitoudun toimimaan siten, etä en omalla toiminnallani aiheuta vaaraa, vahinkoa tai haitaa
kilpailutoiminnalle.
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En myöskään liiku reitllä (=nauhoilla merkity), reitn turva-alueilla (=turvaetäisyys) ja reit-alueen
mahdollisest kielletyillä alueilla, jotka on merkity maastoon erikseen.
Tiedän liikkuvani koko ajan omalla vastuullani ollessani tavallisten katsomoalueiden ulkopuolella
silloinkin, kun ne ovat alueita, joilla työskentelyni on kilpailunjärjestäjän puolesta sallituja
(esimerkiksi varikko, ratavarikko tai erityisillä valokuvaajille tai toimitajille sallitut paikat).
Reit-alueella työskennellessäni pidän koko ajan ylläni - kilpailunjärjestäjältä lainaksi saatua medialle tarkoitetua pakollista huomioliiviä. Huomioliivin saa lainaksi kilpailun ajaksi akkreditoinnin yhteydessä - kilpailutoimistolta. Huomioliivi tulee palautaa kilpailutoimistolle
poistuessasi kilpailualueelta.
Omasta puolestani sitoudun olemaan esitämätä korvausvaatmuksia onnetomuuksista tai
tapauksista, jotka aiheutavat loukkaantumisen tai joista koituu vahinkoa omaisuudelleni tai
oleskellessani katsomoalueiden ulkopuolella ja kun vahinkoa ei ole aiheutetu tahallaan tai suuren
välinpitämätömyyden vuoksi: 1) Suomen Mootoriliito ry:lle (SML), 2) kilpailunjärjestäjälle, 3)
kilpailunjärjestäjän toimitsijoille, 4) kilpailun tuomaristolle, 5) kilpailun mootoripyörien omistajille,
6) kilpailijoille, 7) kilpailun timeille, silloin kun he ovat järjestäytymässä tai osallistumassa mm.
lähtöharjoitukseen, harjoitus- / aika-ajoon, kilpailuerään tai muuhun kilpailuun oleellisest liityvään
toimintaan.
Kaikkien SML:n luvalla järjestetävien kilpailujen, näytöksien ja tapahtumien sähköiseen ja
audiovisuaaliseen viestntään ja taltointin liityvät oikeudet kuuluvat yksinoikeudella SML:lle. Lupien
myöntämisestä päätää SML:n pääsihteeri.
Luvanvaraiseksi taltoinniksi katsotaan ohjelman tekeminen kaupalliseen levitykseen
(televisioverkko, netlähetys tai muu tallenne). Uuts- ja urheiluohjelmissa esitetäväksi tarkoitetu
enintään 5 minuutn pituisena esitetävä taltoint ja kilpailun yleisölle varatulta alueelta tapahtuva
taltoint omaan käytöön ei kuulu tämän säännön piiriin.
Tähän kilpailuun voidaan akkreditoitua vain hyväksymällä nämä säännöt / ohjeet.
Näiden sääntöjen / ohjeiden tai kilpailun järjestäjän taholta annetun määräyksen tai ohjeen
laiminlyönt johtaa akkreditoinnin välitömään poistamiseen.

Hyväksyn yllä mainitut kohdat ja sitoudun allekirjoituksellani niitä noudatamaan.

_____________________________

_____________________________________

Päiväys ja paikka

Allekirjoitus

