25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH VĚDCŮ EUCYS

Žádost o akreditaci Press EUCYS
o

Žádat o akreditaci Press EUCYS mohou pouze publikující novináři, fotografové, TV redaktoři, TV štáby,
rozhlasoví redaktoři, rozhlasové štáby, internetoví redaktoři, korespondenti tiskových agentur.

o

Žádosti o akreditaci Press EUCYS probíhají od 20. srpna do 18. září 2013 (upozornění: po 18. září 2013 již není
možné o akreditaci Press EUCYS žádat, a to ani v průběhu konání soutěže).

o

V zájmu zajištění co nejlepších podmínek pro novináře během soutěže EUCYS bude počet akreditací Press
EUCYS omezen - za každé médium bude akceptován zpravidla jeden zástupce, výjimku mají zástupci mediálních
partnerů soutěže EUCYS 2013.

o

Žádost o akreditaci můžete zasílat na emailovou adresu: press@eucys2013.cz. V žádosti uveďte tyto údaje:



Kategorii média (Píšící novinář (noviny, časopisy); TV - redaktor, stab;, Rozhlasový
redaktor, stab; Internet – redaktor; Fotograf; Korespondent nebo fotograf tiskové
agentury; Freelance novinář nebo freelance fotograf; PR agent) a specifikaci
vztahu/úvazku k danému médiu, včetně kopie novinářského průkazu.



Oficiální žádost o akreditaci podepsanou šéfredaktorem a opatřenou razítkem daného
média.



Stručná charakteristika zamýšlené práce (plánované články, fotografie, vysílání) a
jejich kontext, případně předpokládaný termín publikace.



Žádost o akreditaci v požadovaných dnech (20, 21, 22, 23, 24. září 2013). Žádost o
účast na Zahajovacím ceremoniálu (the Opening ceremony) 21. září 2013 a
Slavnostním předávání cen EUCYS (the Award Ceremony) 24. září 2013.



Pokud jste již někdy v minulosti byl/a jako redaktor/ka na obdobné akci, zašlete
monitoring
ukázek
Vaší
práce
(články,
fotografie,
záznam
vysílání).



Jestliže působíte v internetových médiích zašlete přesný odkaz na Vámi publikované
články, připojte aktuální statistiku návštěvnosti www stránek z oficiálního veřejně
ověřitelného počítadla.

o

Novinářský průkaz nenahrazuje splnění výše uvedených podmínek pro získání akreditace Press EUCYS.

o

Akreditace Press EUCYS je zdarma.

Udělení akreditace Press EUCYS
o

Nejpozději do 19. září 2013 budete prostřednictvím emailu informován/a o udělení akreditace.

o

Akreditaci novináře (Press badge) si vyzvedněte ve Vámi vybraný den/dny na informačním stánku EUCYS (v
prostorách Výstaviště Praha-Holešovice). Akreditaci si můžete vyzvednout od pátku 20. září 2013 od 12:00 h,
další dny vždy v návštěvních hodinách uvedených v programu EUCYS a v pondělí 23. září 2013 do 17:00 h.

o

Organizátor EUCYS 2013 si vyhrazuje právo akreditaci neudělit, o neudělení akreditace budete včas informováni.

o

Akreditace Press EUCYS je nepřenosná.

Co nabízí akreditace Press EUCYS
o

Volný vstup: Press Office ve dnech 20. – 23. září 2013, Zóna soutěžních projektů EUCYS 2013 (the Exhibition of
contestant projects zone) ve dnech 21. – 23. září 2013, Zóna pro veřejnost (vědecké výstavy a science show, tzv.

Public zone) ve dnech 21. – 23. září 2013, Zahajovací ceremoniál (the Opening ceremony) dne 21. září 2013,
Slavnostní předávání cen EUCYS (the Award Ceremony) 24. září 2013, vstup na všechny tiskové konference
související s konáním soutěže EUCYS 2013.



Nárok využívat služeb a zázemí Press Office ve dnech 20. – 23. září 2013, jedná se konkrétně o využívání PC,
internetu, tiskárny a zázemí video štábu Evropské komise.



Akreditovaný novinář obdrží Press Kit: brožuru soutěže EUCYS 2013, tiskové zprávy, hlavní i doprovodný
program soutěže a další propagační a informační materiály vztahující se k soutěži EUCYS 2013.



Možnost zorganizovat rozhovory se soutěžícími, národními organizátory, členy mezinárodní poroty, zástupci
Evropské komise, zástupci pořadatelské instituce (hlavní manažer EUCYS 2013).



Na základě Vaší žádosti můžeme zprostředkovat ve dnech 20. – 23. září 2013 také rozhovory s VIP hosty, mezi
které patří např. prof. Jiří Drahoš (předseda AV ČR), Marek Eben (moderátor Slavnostního předávání cen
EUCYS 2013/ the Award Ceremony), představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, představitelé
české politické reprezentace a další VIP hosté.



Akreditovaný novinář má možnost zúčastnit se závěrečné tiskové konference, která se uskuteční po Slavnostním
předávání cen EUCYS (the Award Ceremony) dne 24. září 2013 v Betlémské kapli.



Možnost setkat se a spolupracovat se zahraničními novináři a s mediálními zástupci Evropské komise.



Rozsáhlý servis služeb a podporu tiskového a PR oddělení EUCYS 2013.
Další dotazy o akreditaci Press EUCYS směřujte prosím na email: press@eucys2013.cz.

