
   
 

Liability, rights and obligations of an accredited person 
Page 1 

 

 
FIA EUROPEAN AUTOCROSS CHAMPIONSHIP 

FIA CROSS CAR ACADEMY TROPHY 
MORKUS MORAVA AUTOCROSS 

PŘEROV (CZE) – 19th of August to 21st of August 2022 
 

 
Liability, rights and obligations of an accredited person 

Ručení odpovědnosti, práva a povinnosti akreditované osoby 
 
 
1. The designation of the accredited person is non-transferable, is the 
property of the organizer or promoter of the race and violation of safety 
and organizational rules, as well as disobedience to the instructions of 
organizational staff leads to immediate removal of this designation and 
expulsion of the person from the company. The registration number of 
the car must be clearly marked on the Entry Permit. Without this 
information, the Entry Permit will be revoked immediately. 
 
2. Each accredited person must unconditionally observe all safety 
rules of motor sport, follow the instructions of the organizers and 
marshals. His behaviour must not endanger the course of the event, 
his own safety or that of other persons. 
 
3. The accredited person is aware that motor sport is dangerous and 
participates in the undertaking at his own risk. Undertakes, now and 
never in the future, to seek compensation, blame, blame or sue ASN, 
organizers, promoters, national sports associations or clubs involved 
in the business, promoters, any participating team or rider, circuit 
owners and other organizations participating in the enterprise, 
including directorates, individual members, officials, employees, 
agents, service personnel, agents and contractors in the event of 
personal injury, death or loss of any kind due to the presence of an 
accredited person on the enterprise. 
 
4. The Accredited Person undertakes not to harm the ASN or the 
organizers and not to demand from them, or their agents, 
compensation for any damages caused by a third party (personal 
injury, death, damage or loss of any other kind) that occurred in the 
company. 
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5. The accredited person has the right to all available information 
related to the holding and the course of the race (results of the race, 
press information, etc.), which is available throughout the race in the 
press center. 
 
6. If cooperation with the sending organization is terminated during the 
accreditation procedure, the accredited person is obliged to notify this 
fact. This automatically creates an obligation to apply for a new 
accreditation. 
 
7. The accredited person is obliged to observe the hygienic and cultural 
rules associated with his work and the workplace where he will perform 
it. He undertakes not to limit his co-workers, other journalists, and 
persons active in the given sports event by his behaviour and actions. 
 
1. Označení akreditované osoby je nepřenosné, je majetkem pořadatele nebo promotéra 
závodu a porušení bezpečnostních a organizačních pravidel, jakož i neuposlechnutí 
instrukcí organizačních pracovníků vede k okamžitému odebrání tohoto označení a 
vykázání dané osoby z podniku. Na Povolení k vjezdu musí být zřetelně vyznačena RZ 
automobilu. Bez tohoto údaje bude Povolení k vjezdu okamžitě odebráno. 
 
2. Každá akreditovaná osoba musí bezpodmínečně dodržovat veškerá bezpečnostní 
pravidla motoristického sportu, dbát pokynů pořadatelů a traťových komisařů. Svým 
chováním nesmí ohrozit průběh akce, bezpečnost svoji ani jiných osob. 
 
3. Akreditovaná osoba si je vědoma toho, že motoristický sport je nebezpečný a daného 
podniku se zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Zavazuje se, že nyní, ani nikdy v 
budoucnosti nebude požadovat náhradu, svalovat odpovědnost, obviňovat či žalovat 
ASN, organizátory, promotéry, národní sportovní asociace nebo kluby, které mají co do 
činění s podnikem, dále propagátory, jakýkoli účastnící se tým nebo jezdce, majitele 
okruhu a jiné organizace participující na podniku, včetně ředitelství, jednotlivých členů, 
činovníků, zaměstnanců, agentů, pracovníků služeb, zástupců a smluvních partnerů v 
případě, že dojde k osobnímu zranění, úmrtí nebo ztrátě jakéhokoliv druhu v souvislosti 
s přítomností akreditované osoby na podniku. 
 
4. Akreditovaná osoba se zavazuje nepoškozovat ASN či pořadatele a nepožadovat po 
nich, ani jejich činitelích, náhradu za jakékoliv škody způsobené třetí stranou (osobní 
zranění, úmrtí, škody nebo ztráty jiného druhu), které vznikly při daném podniku. 
 
5. Akreditovaná osoba má právo na všechny dostupné informace spojené s konáním a 
průběhem závodu (výsledky závodu, tiskové informace atd.), které jsou k dispozici po 
celou dobu konání závodu v místnosti tiskového střediska. 
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6. Pokud v průběhu akreditačního řízení dojde ke zrušení spolupráce s vysílající 
organizací, má akreditovaná osoba povinnost oznámení této skutečnosti. Automaticky 
tím tak vzniká povinnost požádat o novou akreditaci. 
 
7. Akreditovaná osoba je povinna dodržovat hygienická a kulturní pravidla spojená s 
jehí prací a pracovištěm na kterém ji bude vykonávat. Zavazuje se neomezovat svým 
chováním a jednáním své spolupracovníky, jiné novináře a osoby činné na daném 
sportovním podniku. 
 
I have read, understood and accepted the terms above. 
 
DATE AND NAME OF THE RACE (for which accreditation is required) 
 
 
NAME SURNAME (in block letters) 
 
 
NEWSPAPER NUMBER. IDENTIFICATION 
 
 
EDITORIAL, AGENCY 
 
 
DATE AND SIGNATURE 
 
 
Přečetl/a jsem, pochopil/a a přijal/a podmínky výše uvedené. 
 
DATUM A NÁZEV ZÁVODU (na který je požadována akreditace) 
 
 
JMÉNO, PŘÍJMENÍ (hůlkovým písmem) 
 
 
ČÍSLO NOVIN. PRUKAZU 
 
 
REDAKCE, AGENTURA 
 
 
DATUM A PODPIS 
 


