
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Wypełniony formularz akredytacyjny wraz z aktualnym zdjęciem należy przesłać do dnia 26.02.2021 r., 

drogą elektroniczną na adres: media@aw.poznan.pl  
 

 

Wniosek o akredytację Automobilklubu Wielkopolski 
na imprezy sportu motorowego na sezon 2021 / 2022 

 
 
IMIĘ I NAZWISKO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AKREDYTACJĘ: 

dziennikarz fotoreporter kamerzysta           inne (jakie?) …………………………………. 
 

Dane kontaktowe: 
 
Adres korespondencyjny (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

tel. kontaktowy     e-mail 

 
NAZWA REPREZENTOWANEJ Redakcji/Agencji/Portalu internetowego*: 

 
Dane kontaktowe 
 
Adres korespondencyjny (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

tel. kontaktowy         e-mail        
 
 
profil w mediach społecznościowych/komunikator internetowy 

 
Miejsce publikacji materiału (nazwa gazety, stacji/programu telewizyjnego, radiowego, adres strony internetowej) 

Potwierdzenie Redakcji/Agencji/Portalu internetowego*: 
 
 Imię i nazwisko (ubiegającego się o akredytację)  
   
 jest pracownikiem/współpracownikiem 

Redakcji/Agencji/Portalu internetowego* 
(pieczęć Redakcji/Agencji/Portalu internetowego) 

   
 

 
……………………………………….………………………..  …………………..………………….………………………... 

data i podpis osoby ubiegającej się o akredytację   data, pieczęć i podpis Redaktora Naczelnego 
 
Oświadczam, że: 

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę  
na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez Automobilklub Wielkopolski (Administratora 
Danych Osobowych), w celu realizacji procedury akredytacyjnej. 

2. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dostępną na https://www.aw.poznan.pl/rodo-w-klubie i akceptuję jej treść. 

 
.…………………………………………………………….. 
data i podpis  osoby ubiegającej się o akredytację   

 
*/ Niepotrzebne skreślić 
**/ Ubieganie się o akredytację wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzacie danych osobowych i wizerunku wnioskodawcy 
***/ Automobilklub Wielkopolski poinformuje wnioskodawcę drogą elektroniczną o decyzji co do przyznania lub odmowy przyznania akredytacji. 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Wypełniony formularz akredytacyjny wraz z aktualnym zdjęciem należy przesłać do dnia 26.02.2021 r., 

drogą elektroniczną na adres: media@aw.poznan.pl  
 

 

DECYZJA ORGANU AKREDYTUJĄCEGO 
(wypełnia Automobilklub Wielkopolski) 

 
 

Akredytację przyznano / Odmawia się przyznania akredytacji* 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
data i podpis osoby upoważnionej 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

WARUNKI KORZYSTANIA Z AKREDYTACJI 
 

1. Akredytacja obowiązuje podczas imprez organizowanych przez Automobilklub Wielkopolski w sezonach: 

2021 i 2022. W szczególnych przypadkach, np. ze względu na decyzje federacji międzynarodowych (FIA, 

FIM, FIM Europe, CIK-FIA) lub promotorów działających w imieniu ww. federacji, możliwe jest prowadzenie 

odrębnej procedury akredytacyjnej na wydarzenia realizowane przez Automobilklub Wielkopolski. 

2. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad, warunków i ograniczeń 

nałożonych przez Automobilklub Wielkopolski, jako Organizatora imprez sportu motorowego, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich ich uczestników. 

3. Posiadacz akredytacji przyjmuje na siebie ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy 

szkody, a tym samym zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe i spowodowane przez 

posiadacza akredytacji (bezpośrednio lub pośrednio), w stosunku do osób trzecich i ich mienia, w czasie 

trwania imprezy. 

5. Automobilklub Wielkopolski ma prawo w każdym momencie cofnąć akredytację, bez uprzedniego 

powiadamiania o tym fakcie i bez podania przyczyny. 

6. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do okazania blankietu akredytacji Organizatorowi imprezy  

lub upoważnionej przez niego osobie wraz z ważnym dokumentem identyfikacyjnym na każde wezwanie. 

7. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest przekazać Automobilklubowi Wielkopolski drogą elektroniczną  

(na adres: media@aw.poznan.pl), opublikowany materiał dot. imprezy (zapowiedź, relację, zdjęcia, filmy, 

etc.). 

8. Blankietem akredytacji, jako dokumentem imiennym może posługiwać się wyłącznie osoba, dla której został 

on wydany oraz która akceptuje powyższe warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 
 

………………………………………….………………………………… 

data i podpis  osoby akredytowanej 
(składane po potwierdzeniu przyznania akredytacji, przy formalnym odbiorze jej blankietu)   
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