Podmienky akreditácie na dostihové mítingy v Bratislave
pre zástupcov médií v dostihovej sezóne 2019

V dostihovej sezóne 2019 majú držitelia platného preukazu Klubu športových redaktorov
Slovenského syndikátu novinárov, resp. medzinárodného preukazu AIPS, bezplatný vstup na
všetky dostihové mítingy v Bratislave. V takomto prípade sa môžu pohybovať v hľadiskovej časti
závodiska v priestoroch určených pre bežných divákov.
Pre vstup do priestorov pre médiá je potrebné preukázať sa platnou akreditačnou kartou,
ktorú vydáva Závodisko, š.p. na základe žiadosti redakcie. Celoročná akreditácia sa vydáva na
redakciu a je v rámci nej prenosná. Celoročná akreditácia platí na všetky dostihové dni sezóny
podľa termínovej listiny, s výnimkou Turf-gala (2.6.2019) a Slovenského derby (14.7.2019). Na
tieto dva dostihové dni sa vydávajú jednorázové akreditácie.
1. Všeobecné podmienky celoročnej akreditácie
1.1. O udelení akreditácie rozhoduje výhradne organizátor, ktorým je Závodisko, š.p., Bratislava.
1.2. O akreditáciu žiada redakcia vyplnením tlačiva žiadosti a jeho zaslaním na e-mailovú adresu
valtyni@zavodisko.sk alebo na fax +421 2 623 15 221.
1.3. Na jednu redakciu bude vydaná najviac jedna akreditačná karta novinára/redaktora a jedna
akreditačná karta fotografa/kameramana.
1.4. Žiadosti je možné podávať v priebehu celej dostihovej sezóny, celkový počet udelených
akreditácií je však vzhľadom na kapacitné možnosti a bezpečnosť prevádzky obmedzený.
1.5. Žiadateľ bude o výsledku informovaný do piatich pracovných dní na kontaktnej e-mailovej
adrese uvedenej v žiadosti.
1.6. Organizátor má právo akreditáciu neudeliť, a to aj bez uvedenia dôvodu.
1.7. Prednostné právo na udelenie akreditácie majú redakcie s celoslovenskou pôsobnosťou,
s dostihovým, hipologickým alebo športovým zameraním, resp. také, ktoré propagujú dostihový
šport a objektívne informujú o činnosti Závodiska, š.p.
1.8. Akreditačné karty sa budú posielať doporučenou poštou na adresu redakcie, resp. bude ich
možné po dohode vyzdvihnúť v pracovných dňoch v sídle Závodiska, š.p., Starohájska 29,
Bratislava, prípadne aj na dostihových dňoch, a to osobe, ktorá sa preukáže novinárskym
preukazom danej redakcie, alebo písomným splnomocnením od šéfredaktora.
1.9. Akreditačná karta slúži ako voľný vstup na dostihy, nie však ako povolenie na vjazd autom a
parkovanie vo vnútri areálu.
1.10. Držiteľ akreditačnej karty je povinný riadiť sa ustanoveniami návštevného poriadku
organizátora a pokynmi usporiadateľskej služby. Zaväzuje sa uhradiť všetky ním spôsobené škody
alebo ujmy, ktoré vzniknú účastníkom dostihovej prevádzky alebo organizátorovi. Zaväzuje sa
dodržiavať v priebehu dostihového dňa pravidlá etiky a slušného správania.
1.11. Redakcia, ktorá vyšle svojho zástupcu na dostihový deň, sa zaväzujú doložiť organizátorovi
na e-amilovú adresu valtyni@zavodisko.sk najneskôr do 5 pracovných dní mediálny výstup
z pôsobenia jeho zástupcu na dostihovom dni.
1.12. Organizátor si vyhradzuje právo už udelenú akreditáciu odobrať, a to najmä pri porušení
podmienok akreditácie.

2. Novinári / redaktori
2.1. Novinári/redaktori sa na dostihovom dni po predložení akreditačnej karty zaregistrujú
u pracovníčky propagácie na prízemí veže rozhodcov. Registrácia začína 30 minút pred
plánovaným časom štartu prvých dostihov.
2.2. Zaregistrovaný novinár/redaktor obdrží jeden výtlačok Dostihového programu a okrem
hľadiska sa môže pohybovať aj v priestoroch pre médiá, ktorými sú: priestor medzi sedliskom
a pedokom, vonkajší priestor medzi vážnicou a šatňou jazdcov a tlačové stredisko, ktoré sa
nachádza v zasadačke administratívnej budovy (vchod oproti vážnici, vedľa šatní jazdcov).
Novinári/redaktori nemajú umožnený vstup do dostihovej dráhy, pedoku, sedliska, vážnice, šatne
jazdcov, hospodárskeho dvora, veže rozhodcov a ďalších prevádzkových priestorov závodiska.
Výnimkou sú redaktori televízií, ktorí môžu s kameramanom vstúpiť do týchto priestorov výhradne
za účelom rozhovoru s účastníkom dostihového dňa alebo významným hosťom a to len na
nevyhnutnú dobu.
2.3. Prevádzka tlačového strediska začína najskôr 30 minút pred plánovaným časom štartu prvých
dostihov a končí hodinu po posledných dostihoch.
2.4. V tlačovom stredisku je novinárom/redaktorom k dispozícii pripojenie do elektrickej siete
(230 V), WiFi pripojenie na internet, oficiálne výsledky dostihov a sociálne zariadenia.
2.5. Vstup do tlačového strediska je umožnený iba v spoločenskom oblečení, zakázané sú najmä
krátke nohavice, športové tepláky apod.
3. Fotografi / kameramani
3.1. Fotografi/kameramani sa na dostihovom dni po predložení akreditačnej karty zaregistrujú
u pracovníčky propagácie na prízemí veže rozhodcov. Registrácia začína 30 minút pred
plánovaným časom štartu prvých dostihov.
3.2. Zaregistrovaný fotograf/kameraman obdrží proti podpisu jeden výtlačok Dostihového
programu a zelenú vestu s nápisom PRESS, ktorú je povinný nosiť po celý čas jeho prítomnosti na
závodisku a po skončení dostihového dňa ju vrátiť.
3.3. Okrem hľadiska sa môžu zaregistrovaní fotografi/kameramani pohybovať aj v ohradenom
priestore pod vežou rozhodcov, v priestore medzi sedliskom a pedokom, vonkajšom priestore
medzi vážnicou a šatňou jazdcov, v tlačovom stredisku (v zasadačke administratívnej budovy,
vchod oproti vážnici, vedľa šatní jazdcov) a je im umožnený aj vstup do dostihovej dráhy a do
pedoku. Nie je im však umožnený vstup do sedliska, vážnice, šatne jazdcov, hospodárskeho
dvora, veže rozhodcov a ďalších prevádzkových priestorov závodiska.
3.4. Fotografi/kameramani musia byť spoločensky oblečení, zakázané sú najmä krátke nohavice,
športové tepláky apod. V opačnom prípade im nebude vesta vydaná.
3.5. Vstup do dostihovej dráhy je možný len v prestávke medzi dostihmi. Počas dostihov je pohyb
fotografov/kameramanov možný na vonkajšom ovále dostihovej dráhy len v bezprostrednej
blízkosti veže rozhodcov v priestore cieľa. Fotografi/kameramani sú povinní dbať najmä na
bezpečnosť seba, ostatných osôb na dostihovej dráhe a účastníkov dostihov. V priebehu dostihov
je zakázané pohybovať sa v tesnej blízkosti vnútornej bariéry v cieľovej rovine. V rozhodujúcej fáze
dostihov (finiš koní v cieľovej rovine) je prítomnosť fotografov/kameramanov za vnútornou bariérou
pred cieľom a vo vzdialenosti 20 metrov za cieľom zakázaná.
3.6. Použitie blesku je prísne zakázané.
3.7. Na dostihovú dráhu je prísne zakázaný vstup osobám pod vplyvom alkoholu a návykových
látok.
3.8. Fotograf/kameraman si je vedomý, že vstupuje na dráhu na vlastné nebezpečenstvo.
Organizátor neručí za akékoľvek škody alebo ujmy, ktoré mu vzniknú pri jeho pohybe na
dostihovej dráhe, v pedoku, alebo v areáli závodiska, ani neručí za škody a ujmy spôsobené
fotografom/kameramanom tretím osobám.

