ŽÁDOST O AKREDITACI
PRESS ACCREDITATION REQUEST
UZAVĚRKA / DEADLINE: 24. 6. 2018
Jméno / Name

Příjmení / Surname

Název média / Media
Typ média / Kind of Media
Název relace (v případě televize nebo rádia) / Name of program in case of tv or radio

Adresa / Address
Telefon / Phone
Mobil / Cell phone
E-mail
web
Označení funkce / Job Possition
Redaktor / Editor

Fotograf / Photographer

TV štáb / TV team

Novinář na volné noze / Freelance

Rozhlasový štáb / Radio team

Jiné / Other

*Mám zájem o rozhovor s: /Chci fotit/ natáčet
I am interested in doing interview with: /taking a photograph / shooting:

* nutné vyplnit z důvodu naplánování a dohodnutí rozhovorů před festivalem, napište konkrétní jména interpretů!!! / Necessary
information in order to create schedules for artists
Potvrzení redakce / Confirmation of editorial office
(razítko, podpis / stamp, signature)

Na získání novinářské akreditace je potřebné / The following requirements are needed to complete your registration:

•

Doručení vyplněné žádosti v určeném termínu.
Delivery of accreditation request before final deadline.

•

Potvrzení redakce.
Confirmation of editorial office. A letter of assignment from the editor on the media letterhead with the media circulation,
distribution, frequency.

•

Přiložení kopií požadovaných mediálních výstupů o letošním ročníku festivalu Vysočina fest 2018.
A copy of requested articles, or other media materials about this year´s Vysočina fest 2018.

•

Akreditace platí pro bezplatný vstup na všechna představení v rámci festivalu Vysočina fest 5. – 7. 7. 2018.
Accreditation is valid for all events of Vysočina fest, July 5. – 7. 7., 2018.

•

V případě, že Vám akreditaci nebude možné přidělit (akreditování velkého počtu novinářů nebo nesplnění podmínek),
budeme Vás o tom informovat prostřednictvím e-mailové adresy, nejpozději do 1. 7. 2018.
Should your accreditation request not be accepted, we will inform you via e-mail on July 1th, 2018 at latest.

Vyplněnou žádost pošlete na e-mail: press@vysocinafest.cz nebo písemně na adresu YASHICA s.r.o.,
Žďárského 186, Třebíč, PSČ 674 01

