
 

 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

Όποια Διεθνή ή Εθνικά Μέσα Αναμετάδοσης που επιθυμούν να αποταθούν για διαπίστευση 
σε ένα από τους αγώνες του ERC, παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν τις πιο κάτω 
διαδικασίες: 

 
Αρχές Διαπίστευσης 

 

1.   Οποιαδήποτε εταιρεία ή άτομο επιθυμεί να καλύψει τηλεοπτικά τον αγώνα πρέπει 
πρώτα : 

α.    Να αποταθεί για διαπίστευση ξεχωριστά για κάθε αγώνα 
β.   Να στείλει την αίτηση στο :  fia_erc_accreditations@eurosport.com 
γ.   Να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες έτσι ώστε να βεβαιωθεί πως η 

διαπίστευση θα λάβει  έγκριση κατάλληλου επιπέδου 
δ.   Να στείλει την αίτηση στο :  fia_erc_accreditations@eurosport.com 
ε.   Να γνωρίζει πως το κόστος διαπίστευσης για εγχώριες εταιρείες είναι €250 ανά                                      
       κάμερα, και €500 ανά κάμερα για διεθνής εταιρείες. 

2.   Το ΕRC θεωρεί την διαπίστευση των μέσων ως ένα εργαλείο δουλειάς το οποίο 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εγκεκριμένα μέσα που τηρούν τα κριτήρια, και 
ένας που τους κυριότερους λόγους που η Eurosport Events επικοινωνεί με 
αποκλειστικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε διάφορες περιοχές. 

 

  

Φόρμες Διαπίστευσης 

 
 Ο κάθε αιτητής πρέπει να τηρεί όλα τα κριτήρια διαπίστευσης και να υποβάλει την 

αίτηση στο διαδίκτυο ή μέσω email στο: fia_erc_accreditations@eurosport.com το 
αργότερο 10 μέρες πριν από την πρώτη μέρα του συγκεκριμένου αγώνα του ERC. 
Πληροφοριακά, ημιτελής αιτήσεις ή σε περίπτωση παράδοσης αίτησης μετά το τέλος 
της προθεσμίας,, δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

 Η φόρμα Αίτησης Διαπιστεύσεως θα συμπεριλαμβάνεται σαν παράρτημα 1 στο πίσω 
μέρος αυτού του εγγράφου, ενώ πρέπει να βρίσκεται και στην επίσημη ιστοσελίδα 
των γεγονότων/αγώνων. 

 Όλα τα επίσημα διαπιστευμένα μέσα, θα λάβουν επίσημο έγγραφο επιβεβαίωσης 5 
μέρες πριν τον αγώνα του ERC για το οποίο ισχύει η διαπίστευση, και με την 
επιστολή αυτή οι αιτούντες θα μπορούν να παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους από 
Γραφείο Τύπου του αγώνα. 

 Αν κάποιο διαπιστευμένο Μέσο δεν μπορεί να παρευρεθεί στον αγώνα, πρέπει να 

ενημερωθεί το Κέντρο Διαπίστευσης πριν να την πρώτη μέρα λειτουργίας του. 

 Σε περίπτωση αλλαγής ενός από τους εκπροσώπους του Μέσου, οι αιτούμενοι πρέπει 
να ενημερώσουν το Κέντρο Διαπίστευσης το συντομότερο.    

 Όλα τα μέλη ενός διαπιστευμένου τηλεοπτικού πληρώματος θα έχουν αριθμημένο 
γιλέκο το οποίο να τους αναδεικνύει σαν μέρος διαπιστευμένου τηλεοπτικού 
πληρώματος. Το γιλέκο πρέπει να φέρει το πρόσφατο σήμα του ERC. 

 Οποιαδήποτε τηλεοπτική εταιρεία ή ομάδα επιθυμεί να λάβει πληροφορίες σχετικά 

με τις διαπιστεύσεις ή αν θέλουν να λάβουν πλάνα από την Eurosport Events, 

παρακαλούνται να αποταθούν στο: fia_erc_accreditations@eurosport.com 

 
Σημείωση: Καμία διαπίστευση δεν θα παραλαμβάνεται χωρίς το έγγραφο επίσημης 
έγκρισης. 
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Συγκεκριμένη χρήση πλάνων 
 

 

Αποκλειστικά πλάνα της Eurosport Εvents 

 
Οποιαδήποτε τηλεοπτική εταιρεία, ομάδα ή οδηγός επιθυμεί να παραλάβει αποκλειστικά 
πλάνα της Eurosport Events, μπορεί αν πρώτα αποστείλει αίτηση απευθείας στην Elise 
Lélias (elise_lelias@discovery.com) ή τον Pascal Petit (pascal_petit@discovery.com). 
Αν επιθυμείτε να παραλάβετε το υλικό αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, η αίτηση αυτή 
πρέπει να σταλεί τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την έναρξη του. 
Η τιμή για αποκλειστικό υλικό διάρκειας 2 με 3 λεπτά κοστίζει €500. 

 

 
 

On Board κάμερες 

 
Ομάδες ή οδηγοί που επιθυμούν να εγκαταστήσουν τις δικές του on board κάμερες (μέσα 
στο αυτοκίνητο), πρέπει πρώτα να γεμίσουν την κατάλληλη φόρμα την οποία πρέπει να 
έχουν πάντα μαζί τους κατά τη διάρκεια του αγώνα σε περίπτωση που θα τους ζητηθεί. 
Το έγγραφο αυτό δίνει το δικαίωμα χρήσης των πλάνων από την on-board κάμερα στις 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης σας (Facebook, Twitter) και στην επίσημη σελίδα σας και 
μόνο. (Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήσης αυτού του υλικού). 
Το υλικό αυτό δεν μπορεί να σταλεί σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, ή άλλες ιστοσελίδες ενώ 
απαγορεύεται και η χρήση τους στο Youtube ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική χρήση. Αν έχετε 
σκοπό να κάνετε κάτι τέτοιο, αποταθείτε στην Elise Lélias ή στον Pascal Petit. 

 

 
 

Youtube 
Κανείς δεν δικαιούται να προβάλει πλάνα στο Youtube. Ούτε καν 2 λεπτά, εκτός και αν 
έχετε έγκριση από την ομάδα δικαιωμάτων (TV Rights) της Eurosport Events. 
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