NORMAS À IMPRENSA
Para facilitar o trabalho dos veículos de comunicação, com a finalidade de evitar a ocorrência de
acidentes, a Y. Sports determinou regras simples e que primam pelo bom relacionamento entre
assessoria e veículos de comunicação para a cessão e uso das credenciais de imprensa e do colete de
acesso à pista nas competições que a empresa presta serviços de assessoria de imprensa:
•

Só serão credenciados jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas que tiverem registro profissional no
Ministério do Trabalho ou apresentarem carteira funcional do veículo de comunicação para o
qual trabalham.

•

As credenciais só serão cedidas aos profissionais e/ou veículos de comunicação que fizerem o
credenciamento até as 12h da quinta-feira véspera de cada evento através de um link
específico no campo Credenciamento de Eventos na home do site www.ysports.com.br.

•

Não serão aceitos credenciamentos de última hora. Todos os pedidos estão sujeitos à análise
prévia.

•

Cada jornalista deve retirar pessoalmente a sua credencial, ou através de um representante
antecipadamente nomeado, mediante a assinatura de um termo de compromisso, no qual o
profissional declara estar ciente das normas de trabalho para a imprensa e punições
cabíveis em caso de não cumprimento das mesmas.

•

As credenciais serão entregues na sexta-feira, véspera do evento, na sala de imprensa, no local
das provas.

•

Preferencialmente fotógrafos e cinegrafistas e, em casos excepcionais, repórteres de TV, terão
direito ao colete que dá acesso à pista. Os coletes devem ser vestidos, e não amarrados ao
corpo, roupas ou mochilas. Eles têm de ser devolvidos imediatamente após o término da
competição.

•

Durante o evento os jornalistas que não estiverem com o colete de acesso à pista só poderão
permanecer nas áreas determinadas pela Y. Sports e pela direção da prova.

•

É terminantemente PROIBIDO a qualquer membro da imprensa prestar qualquer auxílio aos
pilotos, seja este mecânico, médico ou de qualquer outra natureza.

•

É terminantemente PROIBIDO a qualquer membro da imprensa atravessar a pista enquanto
estiverem acontecendo as competições.

•

É terminantemente PROIBIDO a qualquer membro da imprensa fotografar, filmar ou executar
qualquer outro tipo de trabalho na frente dos guard rails e/ou em frente às placas de
publicidade.

•

A Y. Sports, bem como as comissões organizadoras dos eventos, se reservam ao direito de não
se responsabilizarem por objetos deixados no interior de veículos e/ou na sala de imprensa.

•

O não cumprimento de qualquer uma dessas normas acarretará em punições que podem
chegar até ao banimento do jornalista de todas as etapas dos campeonatos assessorados pela
Y. Sports no respectivo ano.

TERMO DE COMPROMISSO
Este documento visa estabelecer normas de relacionamento entre a Y. Sports e os jornalistas
presentes às etapas dos eventos assessorados pela empresa, de acordo com as cláusulas
descritas a seguir:
Cláusula #1
O profissional abaixo assinado declara estar ciente e se compromete a cumprir as regras
determinadas pela Y. Sports (vide normas à imprensa) para a cessão e uso das credenciais de
imprensa e coletes de acesso à pista.
Cláusula #2
O profissional abaixo assinado admite estar ciente das sanções aplicáveis em caso de não
cumprimento de tais regras, dentre elas advertência verbal e/ou por escrito, suspensão do
jornalista do evento em questão e até o banimento de todos os campeonatos assessorados pela Y.
Sports no ano de 2011.
Cláusula #3
O profissional abaixo assinado admite estar ciente dos riscos que corre caso não obedeça às
regras de não cruzar a pista durante as provas e permanecer na área delimitada, isentando, assim,
a Y. Sports e as comissões organizadoras dos eventos, de quaisquer responsabilidades sobre
incidentes que possam vir a ocorrer em tais situações.
_____________________________________,_________de____________________________de 2011
Local e data*

Nome completo*:_________________________________________________________________________

Veículo de Comunicação*:_________________________________________________________________
Função*:_________________________________________
E-mail*:________________________________________________________________
RG/CNH*:_________________________________________
Telefone*:_________________________________________

________________________________________________________________________________________
Assinatura*:
*TODOS OS CAMPOS SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

