NORMATIVA D'ACREDITACIONS DE PREMSA PER AL CAMPIONAT DEL MÓN
FIA DE RALLYCROSS 2020 PRESENTAT PER MONSTER ENERGY
Tots els sol·licitants d'acreditació de premsa han de llegir atentament aquestes pautes
abans d'enviar la seva sol·licitud.
Tots els acreditats han de complir amb aquesta normativa.
PRINCIPIS D’ACREDITACIÓ
Els organitzadors del World RX i la FIA consideren que l’acreditació "Media" és una eina
de treball que només han d'utilitzar aquelles persones que realitzen tasques exclusives de
premsa. Només els següents mitjans seran acreditats;
A) Aquells que tinguin una circulació mínima i la mida i qualitat que compleixin amb els
criteris de la FIA;
B) Amb un format i qualitat que compleixin els criteris de la FIA.
C) Els que estan a la venda al públic a través de punts de venda (no s'acceptaran les
revistes comercials, de clubs o internes de l'empresa). No obstant això, a discreció
exclusiva de la FIA i on la qualitat i els criteris justifiquen la seva consideració, aquestes
revistes es poden considerar cas per cas.
Sota cap circumstància s'atorgarà acreditació de premsa per a un esdeveniment a
agències de publicitat, relacions públiques o companyies similars, inclosos representants
de proveïdors.
CRITERIS D’ACREDITACIÓ
PERIODISTA / FOTÒGRAF. Les decisions d'acreditació es basen en relació al mercat de
mitjans relatiu al país del sol·licitant. Com a tal, la circulació mínima habitual per a un
setmanal o mensual nacional és de 20,000 còpies. Per a un diari nacional la circulació
mínima és de 40.000 exemplars.
Els periodistes independents han d'estipular en quin mitjà de comunicació estan
treballant i donar evidència de la cobertura que proporcionaran.
Les acreditacions de mitjans poden assignar-se a publicacions de notícies generals,
especialistes, negocis i estil de vida que no pretenen publicar informació convencional del
RX, però la cobertura es considera de benefici promocional per a l'esport.
Acreditació de fotògrafs. Les sol·licituds dels fotògrafs han de seguir criteris similars. Les
agències de fotografia han de poder mostrar que les seves fotografies s'hagin venut

regularment a publicacions que compleixin amb els criteris de la FIA i s'hagi pagat a una
tarifa comercial normal.
El nombre d’acreditacions de mitjans dels fotògrafs emesos pels mitjans nacionals no ha
d'excedir de la xifra marcada per la FIA. S'establirà un sistema per accedir a imatges
sense drets d'autor. Els fotògrafs que treballen directament per a l'esdeveniment han
d'aparèixer en la llista d'acreditació nacional de mitjans proposta amb informació que ho
acrediti.
LLOC WEB / ONLINE. Per als llocs web, s'ha de tenir en compte que només es pot
atorgar acreditació als periodistes (no als fotògrafs) i només s'ha d'acreditar a un
representant per lloc web.
El sol·licitant ha de ser un lloc web de gestió professional dedicat a informar sobre World
RX i els seus esdeveniments o un lloc web de notícies / esports de gestió professional
amb una secció dedicada al campionat. En cada cas, tota la cobertura del campionat ha
de ser gratuïta.
El lloc web ha de tenir una política de privacitat per escrit, un Dret de resposta / Política
de queixes i, en cas contrari, complir amb totes les lleis, reglaments, directrius i bones
pràctiques relacionades amb el funcionament d'un lloc web.
Tingueu en compte que a causa de l'espai limitat disponible per als mitjans de
comunicació en els esdeveniments del World RX, el compliment de l'anterior no pot
garantir l'acreditació de mitjans online.
Es pot obtenir un conjunt d'imatges gratuïtes amb drets de còpia a través de l'oficina de
mitjans de World RX (www.fiaworldrallycross.com/media) i està disponible per a tots els
mitjans de comunicació quan es publiquin articles en revistes / en línia. Si us plau utilitzeu
el crèdit de foto World RX o Fiaworldrallycross.com
FOTOGRAFIA COMERCIAL
Els fotògrafs o agències de fotografia que venen fotos que fan en els esdeveniments de
World RX a equips i pilots o qualsevol altra font de tercers han de tenir en compte que hi
ha una tarifa de fotografia comercial. Si està interessat en vendre fotografies de forma
puntual o durant tota la temporada, poseu-vos amb el cap de mitjans de World RX
cameron.kelleher@img.com
VÍDEO
Ningú té permès filmar accions de curses a la pista en cap moment a causa dels
contractes del World RX. El càstig per filmar acció de pista serà l'eliminació immediata de
l'acreditació i la sortida de les instal·lacions de l'esdeveniment.
Per a la gravació al pàdoc a nivell nacional i internacional, es permet la filmació, però les
persones han de passar pel procés d'acreditació oficial a través de la FIA.

