
 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 
Το Ράλι Κύπρος 2018, 4ος γύρος Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος FIA, 2ος γύρος του 
Πρωταθλήματος Μέσης Ανατολής και 4ος γύρος του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ράλι, 
ανακοινώνει τους κανόνες διαπίστευσης της διοργάνωσης όπως ορίζονται από τα 
πρωταθλήματα στα οποία συμμετέχει.  
Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά τους πιο κάτω κανόνες διαπίστευσης και σιγουρευτείτε  
ότι έχετε συμπεριλάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μαζί με την αίτηση 
διαπίστευσης σας. Λανθασμένες ή μη συμπληρωμένες αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη. 
 
Διαπίστευση προβλέπεται για: Δημοσιογράφους - Φωτογράφους 
 
Δεν προβλέπεται διαπίστευση για, διαφημιστικά γραφεία, πρακτορεία δημοσίων 
σχέσεων και μάρκετινγκ, εκπροσώπους των Μέσων που δεν είναι δημοσιογράφοι, 
φωτογράφοι ή εικονολήπτες, όπως επίσης και για εκπρόσωπους ομάδων ή χορηγών 
τους. Με την υποβολή της αίτησης διαπίστευσης θα πρέπει να προβάλλετε το Ράλι 
Κύπρος 2018, σε όλες του τις φάσεις του, πριν, κατά τη διάρκεια και με τη λήξη της 
διοργάνωσης.  
 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 
Για κάθε Μέσο θα ληφθούν υπόψη μόνο τρεις (3) Αιτήσεις Διαπίστευσης (μόνο ένας 
φωτογράφος). Θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Αίτηση Διαπίστευσης για κάθε 
άτομο. 
 
Πληροφορίες που θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την Αίτηση Διαπίστευσης 

 Επιστολή/Αίτηση διαπίστευσης πάνω σε επίσημο επιστολόχαρτο του 
Οργανισμού/Μέσου του αιτητή, υπογεγραμμένο είτε από το Γενικό Διευθυντή είτε 
από τον Αρχισυντάκτη του. Αιτήσεις υπογεγραμμένες από άλλο προσωπικό του 
Οργανισμού δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

 Μετά από απαίτηση του διοργανωτή ο διαπιστευμένος εκπρόσωπος 
υποχρεούται να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για τη δημοσιογραφική και 
φωτογραφική του δράση. 

 
Η διοργάνωση θα αξιολογήσει την κάθε αίτηση εντός πέντε (5) ημερών από την 
παραλαβή της. Όταν οι Αιτήσεις γίνουν αποδεκτές από τη διοργάνωση καθώς και από τη 
Eurosport Events, θα σταλεί ενημερωτικό επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Το 
συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να τυπωθεί και να παρουσιαστεί κατά την 
υπογραφή παραλαβής της διαπίστευσης. Γίνεται σαφές ότι δεν θα επιτραπεί η 
υπογραφή και παραλαβή διαπίστευσης χωρίς την παρουσίαση του  συγκεκριμένου 
ηλεκτρονικού μηνύματος. 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2018. 
 



ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 
Η έκδοση ή η απόρριψη έκδοσης διαπίστευσης αποτελεί αποκλειστική απόφαση της 
διοργάνωσης του Ράλι Κύπρος και της Eurosport Events  οι οποίοι διατηρούν ανά πάσα 
στιγμή το δικαίωμα να τις περιορίσουν ανάλογα με τον αριθμό των διαπιστευμένων 
εκπροσώπων σε σχέση με το μέγεθος του Κέντρου Τύπου και πάντα με γνώμονα την 
ασφάλεια στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα.  
Οι κάρτες διαπίστευσης και τα γιλέκα (tabards) θα είναι διαθέσιμα από την Τετάρτη 13 
Ιουνίου, από το Γραφείο Τύπου στη Λάρνακα, κατά τις ώρες λειτουργίας του (βλέπε πιο 
κάτω πίνακα με ώρες λειτουργίας του Γραφείου Τύπου). 
 
Όλα τα δημοσιογραφικά πακέτα για τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους θα 
βρίσκονται στο Γραφείο Τύπου και θα παραδίδονται πάντοτε με την παρουσίαση του 
επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής της Αίτησης Διαπίστευσης το οποίο 
είχε σταλεί από τη διοργάνωση, της δημοσιογραφικής ταυτότητας, καθώς και επίσημου 
αποδεικτικού στοιχείου όπως πχ ταυτότητας ή διαβατηρίου και αφού υπογράψουν σε 
λειτουργό του Κέντρου Τύπου για την παραλαβή τους.  
  
Με τη συμπλήρωση της Αίτησης Διαπίστευσης  αποδέχεστε όλους τους όρους και 
κανονισμούς διαπίστευσης και θα συμμορφώνεστε με όλους τους κανονισμούς 
ασφαλείας της διοργάνωσης. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει 
οποιαδήποτε διαπίστευση παραβαίνει τους κανονισμούς έκδοσης της ή τους 
κανονισμούς ασφαλείας της διοργάνωσης. Οι διαπιστεύσεις και τα γιλέκα (tabards) 
αφορούν αποκλειστικά ένα και μόνο ένα άτομο, και θα παραλαμβάνονται ΜΟΝΟ ΑΠΟ 
ΤΟΝ/ΤΗΝ ΙΔΙΟ/Α.  
 
Ειδικές διατάξεις για φωτογράφους, δημοσιογράφους ραδιόφωνου και τηλεοπτικά 
συνεργεία  
Όλοι οι φωτογράφοι, δημοσιογράφοι ραδιοφώνου καθώς και τηλεοπτικά συνεργεία που 
θα τύχουν διαπίστευσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα πιο κάτω σημεία: 

 Τα γιλέκα (tabards) θα διατίθενται από το Γραφείο Τύπου του αγώνα.  

 Απαγορεύεται αυστηρά η μεταβίβαση του γιλέκου (tabard) σε άλλο πρόσωπο, 
πέρα από αυτό που έχει λάβει τη διαπίστευση. 

 Μπορούν να βρίσκονται σε προκαθορισμένα σημεία εντός των ειδικών 
διαδρομών ή στις προβλεπόμενες περιοχές για φωτογράφιση / κινηματογράφηση 
και όχι μακρύτερα από το ένα μέτρο από τις κορδέλες ασφαλείας. 

 Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα το παραχωρήσουν γιλέκα (tabard) σε 
επιλεγμένους εκπροσώπους των μέσων, όπου αυτό θα κριθεί σκόπιμο.  

 Διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και τηλεοπτικά συνεργία δεν 
δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν "ιπτάμενες" τηλεκατευθυνόμενες κάμερες. 

 
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018….........12:00–20:00 
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018.............10:00–22:00  
Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.............07:00–24:00  
Σάββατο 16 Ιουνίου 2018...........  06:30–24:00  
Κυριακή 17 Ιουνίου 2018.............07:00–23:00  
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πέτρος Σουτζιής 
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ράλι Κύπρος 2018   
Τηλέφωνο: 70003113 
Κινητό: +35799643743 
Email: press.cyprusrally@gmail.com 
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