VILKÅR OG BETINGELSER
Akkreditering media til Gatebil Rudskogen 5-8 juli 2018.
1. GENERELT
1.1. Alle opplysningene skrevet i registreringsskjemaet på Gatebil.no må være korrekte.
1.2. Alle som får innvilget akkreditering må ha egen ulykkesforsikring. Enten i form av
medlemskap i presseforening eller annen personlig ulykkesforsikring.
1.3. Du eier dine egne bilder og filmer, men Gatebil har rett til å bruke i sin egen
markedsføring. Gatebil skal så snart som mulig etter arrangementet motta linker til artikler,
filmer eller linker til webgallerier som Dropbox, Google Disk, etc.
Sendes på mail til: bw@gatebil.no
2. PRESSEVEST
2.1. Pressevest kan ikke benyttes av andre enn den akkrediteringen er utstedt til.
2.2. Man er selv ansvarlig for å passe godt på sin egen pressevest. Vesten hentes og leveres
tilbake i Gatebil sekretariat i pitgarasje 4. Vesten skal leveres tilbake av den som fikk utlevert
vesten og ingen andre. Absolutt seneste frist for innlevering er søndag 8 juli kl. 17:30.
2.3. Pressevesten skal alltid benyttes når man ferdes rundt banen.
2.4. I tillegg til Gatebil sine egne pressevester kan vester fra Norsk Motorsportpresse (NMP)
benyttes. Andre pressevester eller gamle Gatebil pressevester som ikke er innlevert fra
tidligere festivaler, er ikke tillatt å bruke.
2.5. Ikke innleverte pressevester vil bli fakturert med et gebyr på kr. 3000,-.
3. ADFERD
3.1. Respekter alle skilt og avsperringer og følg sikkerhetsvaktenes anvisninger.
3.2. Gå aldri på innsiden av sikkerhetsgjerde/ autovern og løp aldri over banen. Uansett om
det er stopp i kjøringen.
3.3. Selv om du alltid skal være bak sikkerhetsgjerde/ autovern, må du allikevel aldri stå
plassert på utsatte steder. Stå heller aldri med ryggen mot bilene og følg alltid godt med.
3.4. Skal du krysse banen er det kun lov å benytte de to broene.
Bryter du noen av Gatebil sine regler for presseakkreditering for Gatebil på Rudskogen 5-8
juli 2018, kan du miste din akkreditering. Dette gjelder også for fremtidige Gatebil -festivaler.
Mediekontakt Gatebil Bjørn Wahlberg // Tlf: (+47) 906 90 914 // bw@gatebil.no
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