
Žádost o akreditaci / Press Accreditation Request 
Uzávěrka / Deadline: 31. 5. 2016 

Jméno / First name: Příjmení / Surname 

Název média / Name of 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, chci fotit nebo natáčet s: 
Nutné vyplnit z důvodu naplánování a dohodnutí rozhovorů před festivalem, pište konkrétní jména interpretů!!! 
I am interested in doing interview, taking a photograph or shooting with:
Necessary information in order to create schedules for artists!!! 

Potvrzení redakce / Confirmation of editorial office 
razítko, podpis / stamp, signature 

Pro získání novinářské akreditace je potřeba / The following requirements are needed to complete 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. / A copy of requested articles, or other media materials
about this year´s festival.

• Akreditace platí pro bezplatný vstup na festival. / Accreditation is valid for all events
• 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 3. 6. 2016. / Should your accreditation request not be accepted, we 
will inform you via e-mail on June 3rd, 2016 at latest.

• Vyplněnou žádost pošlete na e-mail: / Filled request send to email: vewe@volny.cz



PODMÍNKY AKREDITACE 

BADYSFEST, 18. Června 2016 v Nučicích 

• Každý žadatel o akreditaci musí vyplnit akreditační formulář. Prosíme vyplnit všechny požadované údaje v akreditačním formuláři,
včetně potvrzení vedení redakce o tom, že vás vysílá na náš festival. Číslo mobilního telefonu potřebujeme, abychom vás mohli
informovat o dohodnutých rozhovorech, tiskových konferencích či možnostech focení během festivalu.

• Je potřeba uvést skutečně všechny požadavky na focení, rozhovory s interprety, v případě televizí natáčení konkrétních koncertů.
Pozdější žádosti nebude možné akceptovat.

• V případě deníků jsou podmínkou tři uveřejněné články před konáním festivalu, plus denní výstupy z festivalu – ve čtvrtek, pátek,
sobotu a pondělí. Přihlížet se bude i na zpravodajství z minulého roku.

• Pro zástupce redakcí časopisů je podmínkou alespoň jeden uveřejněný článek o letošním ročníku, rozhodovat bude také zpravodajství
z minulých ročníků festivalu.

• Od webových portálů požadujeme uveřejnění pěti aktuálních tiskových zpráv o BADYSFESTu, dva autorské články před festivalem a
denní zpravodajství přímo z festivalu, plus požadujeme bannerovou kampaň, podklady dodáme. Přihlížet se bude k návštěvnosti webu
a ke zpravodajství z předchozích ročníků.

• Novináři a fotografové na volné noze musí prokázat spolupráci s tištěnými médii.

• Rozhlasové stanice musí doložit minimálně tři zpravodajské vstupy před festivalem, výstupy z každého dne – od čtvrtku do soboty.

• O akreditaci televizí může rozhodovat pokrytí minulých ročníků festivalu.

• Zároveň žádáme média, aby po publikování, nebo odvysílaní, zaslali mediální výstupy zástupcům organizátorů BADYSFESTu v tištěné 
formě na adresu BADYS z.s., Komenského 1182/10, 252 19 Rudná. Pro výstupy v digitální podobě je možné využít e-mail
vewe@volny.cz. Splnění tohoto kritéria bude důležitým faktorem při udělování akreditací na následující ročníky festivalu.

• Upozorňujeme, že uzávěrka akreditací je 31. Května 2016. Po tomto termínu nebude možné akceptovat žádné žádosti. O udělení resp.
neudělení akreditací budeme žadatele informovat prostřednictvím e-mailu nejpozději do 3. června 2016.

• Pořadatelé si vyhrazují právo zamítnout udělení akreditace při nedodržování termínu, podmínek, ale i v případě velkého zájmu.

BADYS z.s. 

Kontakt: Komenského 1182/10, 252 19 Rudná, IČO: 01372581, DIČ: CZ01372581, č.ú.: 257946475/0300 
Petr Veverka, vewe@volny.cz, +420 602445239 
www.badysfest.cz 

• ±ǑƛŎƘƴƛ ƴƻǾƛƴłǌƛ ǎŜ ǇǊƻƪłȌƝ ǇƭŀǘƴȇƳ ƴƻǾƛƴłǌǎƪȇƳ ǇǊǻƪŀȊŜƳΦ


	Web: 
	Jméno: 
	Příjmení: 
	Název média: 
	Typ média: 
	Název relace: 
	Adresa: 
	Telefon: 
	E-mail: 
	Funkce v zaměstnání: 
	Redaktor: 
	Fotograf: 
	TV štáb: 
	Na volné noze: 
	Rozhlasový štáb: 
	Jiné: 
	Mám zájem: 
	Potvrzení redakce: 


