Ansökan om SBF:s Medielegitimation
Utdrag ur (G) Gemensamma regler, (Bilaga)
G 13.7 Medialegitimation
Innehavaren av denna officiella legitimation äger tillträde till alla evenemang anordnade
med sanktion av Svenska Bilsportförbundet. Innehavaren tillträder tävlingsområdet på egen
risk. Kortet är Svenska Bilsportförbundets egendom. Giltighetstiden är begränsad enligt vad
som anges på framsidan.
Respektive journalist/fotograf/filmare måste själv informera sig om ackreditering behövs hos arrangör.
Till medielegitimationen hör en medieväst med unikt nummer för varje innehavare. Denna ska bäras synlig
utanpå övriga kläder, om inte arrangör håller med egna medievästar.
G 13.8 Bilpass - Media
Innehavaren av detta officiella bilpass äger fri parkering för dennes fordon vid arrangemang
anordnade med sanktion av Svenska Bilsportförbundet. Kortet är Svenska Bilsportförbundets
egendom. Giltighetstiden är begränsad enligt vad som anges på framsidan.

För att erhålla SBF:s medielegitimation ska den sökande ha uppdrag för tidning/TV-kanal eller liknande, och i
samband med uppdraget bära förbundets medieväst.
Västen tillhandahåller SBF för en avgift på 700 kronor, varav 500 kronor återbetalas då västen returneras i
ursprungligt skick. Resterande 200 kronor utgör en administrationsavgift som tas ut årligen.
Ansökningsblanketten nedan skickas till: janina.stromqvist@sbf.se
Följande krav gäller för medielegitimation, bilpass och medieväst:


Ansökningsblanketten ska vara komplett ifylld, ett porträtt på den sökande i jpg format samt intyg från
uppdragsgivare inom media ska bifogas. Avgiften ska vara betald innan legitimation, pass och väst
skickas ut.



Bär alltid medialeg och medieväst ovanpå alla andra tröjor och jackor vid tävlingar du bevakar.



Pass, legitimation och väst får ej överlåtas till annan person.



Lista med namn på samtliga innehavare av medielegitimation publiceras på www.sbf.se.



Fotografer med SBF:s medielegitimation ställer på förbundets begäran bilder till kansliets fria
förfogande mot angivande av fotobyline.



Innehavare av medielegitimation som enligt arrangör, eller på annat sätt, missköter sig riskerar att få
sin legitimation indragen.



Sätt säkerheten främst! Stå på platser dit fordon inte kan komma, och följ de säkerhetsföreskrifter
som finns för tävlingen/arenan och funktionärernas anvisningar.



SBF värnar om miljön. Var därför ett föredöme och följ SBF:s miljöpolicy.



Kontakta alltid arrangören i god tid före arrangemanget och berätta att du kommer.
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Ansökningsblankett
Ansökan avser:

Fotografering

Filmning

Journalist

Företag/Tidning:
Organisationsnr:
Ditt namn:
Gatuadress:
Postnr & ort:
Personnummer:
Mobiltelefon:
E-postadress:
Ev. webbadress:
Beskriv ditt uppdrag:

Önskemål om storlek på väst XXL

XL

L

M

Glöm inte bifoga en digital porträttbild samt intyg från uppdragsgivare eller redan
publicerat material.
Maila in till janina.stromqvist@sbf.se
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