2014 FIBA Dünya Kadınlar Şampiyonası Akredite Katılımcılar İçin
Genel Hüküm ve Koşullar
(27 Eylül – 5 Ekim)

Başvuru

Türkiye’de düzenlenecek olan 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nı takip etmek isteyen hem yerel, hem uluslararası
medya temsilcileri, online akreditasyon sistemini kullanarak doğrudan FIBA’ya başvurmalıdır.

Sadece medya akreditasyon başvuru tarihleri arasında tamamlanan ve yapılan başvurular dikkate alınacaktır.

Akreditasyon başvurusunun kabulünde son karar FIBA’ya aittir.

Verilen kişisel bilgiler, akreditasyon sürecinin yönetimi ve FIBA ve FIBA’nın organizasyonları hakkındaki güncel bilgileri
katılımcı medya ile paylaşmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır. Bilgi güvenliği riayet garanti altındadır.

Başvuru formundaki bilgilerin bir kısmı güvenlik kontrolü amacıyla elektronik olarak ilgili mercilere aktarılabilir.

Akreditasyon verilen medya görevlileri organizasyona katılmalıdırlar. Katılmaktan vazgeçerlerse, FIBA’yı bu konuda
bilgilendirmelidirler. Turnuvaya katılmayan onay almış katılımcılar, gelecekteki FIBA organizasyonlarının dışında tutulma
riskini alırlar.
Medya Hizmetleri / Ulaşım ve Konaklama

Medya katılımcıları kendi ulaşım ve konaklama düzenlemelerini yapmaktan sorumludur.

Ev sahibi ülkede görev yapmayan medya katılımcıları kendi vize işlemlerinden sorumludur.

FIBA ve Local Organising Committee (LOC), imkanları dâhilinde, medya çalışanlarına ulaşım ve konaklama konusunda
fiba.com/turkey2014 içinde yer alan Media Services yoluyla bilgi verecektir.

Tüm salonlarda temel WIFI internet bağlantısı sağlanacaktır. İlave özel hizmetler için istek yapılmalıdır.
Genel Kurallar

Akredite medya temsilcileri her zaman akreditasyon kimlik kartlarını takmalıdır.

Akredite medya temsilcileri, akreditasyon kartlarında gösterilen planlanmış yerler dâhilinde görev yapmalıdır.

Akredite medya temsilcileri, Şampiyona boyunca profesyonel bir medya çalışanından beklendiği gibi düzen içinde
davranmalıdır. Planlanmış medya alanı içinde tezahürat yapmak yasaktır. Bayrak ve atkı taşımanın yanı sıra katılımcı
takımlar adına aşırı destek gösterecek şekilde giyinmek de yasaktır.

Medya temsilcileri FIBA, LOC ve salon güvenliği tarafından verilen direktiflere uymalıdır. FIBA Medya Düzenlemeleri
organizasyonun Medya Kitapçığı’nda bulunabilir.

Kötü bir davranış ve uygun olmayan bir hareket salondan çıkartılma ve gelecekteki FIBA organizasyonlarından men edilme
ihtimaliyle sonuçlanacaktır.

Doğru olmayan bilgilerle akreditasyon yaptırdığı anlaşılan kişinin akreditasyonu zaman geçirmeden iptal edilecek ve
gelecekteki FIBA organizasyonlarından men edilme riski taşıyacaktır.

Medya tribünündeki oturma düzeni ve ayrılmış koltuklar FIBA ve LOC tarafından belirlenecektir.

Çok fazla talep olan maçlarda medya tribünlerine erişim için bir tamamlayıcı erişim akreditaasyonuna (SAD) sahip olunması
gerekecektir. Çok fazla talep olan maçların listesi turnuva öncesi ve turnuva boyunca FIBA tarafından düzenlenecektir. SAD
işlemi ile ilgili detaylar organizasyonun Medya Kitapçığı’nda yer alacaktır.

Akredite medya temsilcilerine medya tribününde koltuk garantisi verilmez. Ancak FIBA ve LOC katılımcı medyaya konfor
sağlamak ve en iyi çalışma koşulunu sunmak için her şeyi yapacaktır.

Tüm salonlarda sigara içilmesi yasaktır. Sigara içmek salon dışında veya özel alanlarla mümkün olacaktır.
Akreditasyonun Geçerliliği

Tüm akredite medya temsilcileri İstanbul Abdi İpekçi Arena ve Ankara Spor Salonu’nda oynanacak İlk Tur maçlarına ve
İstanbul Fenerbahçe Arena’da oynanacak Final Turu / Sıralama maçlarına katılabileceklerdir.

Medya akreditasyon kartı turnuva boyunca geçerli olacaktır (27 Eylül – 5 Ekim).
Yayın Hakları Sahipleri

FIBA organizasyonlarının video ve radyo yayın hakkının yanı sıra canlı skor ve istatistik bilgisi FIBA’ya aittir. Herhangi bir
ihlal, hukuki süreçle sonlanacaktır.

TV yayın hakları ile ilgilenen tüm TV yayıncıları tv@fiba.com ile irtibata geçmelidir.

Anlaşması olmayan radyo yayıncıları, maç yayınları konusunda bilgi almak için tv@fiba.com ile irtibata geçmelidir.

Yayın hakkı bulunmayan akredite medya kuruluşları, herhangi bir maç, maç öncesi, maç sonrası gelişmenin olduğu gibi
aşağıda belirtilenler dışındaki görsel ve işitsel içeriğin kaydını yapamazlar. Canlı skor ve canlı etkinlik fotoğrafı
paylaşamazlar.

Yayın hakkı olmayan akredite medya kuruluşları, etkinlik sırasında salon içerisinden canlı yayın ve anlatım yapamaz.

Maçın bitiminin ardından yayın hakkı olmayan akredite medya kuruluşları Karma Alan’dan ve maç sonu basın toplantısından
kayıt yapabilir, röportaj yayınlayabilir.
Fotoğrafçılar

Tüm fotoğrafçılar salon içinde yelek giyecekler.

Fotoğrafçıların medya tribününe erişimi olmayacaktır. Kenar çizgilerinin arkasında belirlenen yerlerde görev yapacaklardır.





Fotoğrafçıların prizlere ve internet bağlantılarına erişimi olacaktır.
Remote fotoğraf makinesi kullanmak isteyen fotoğrafçılar, communications@fiba.com ile en geç şampiyonaya bir hafta
kalaya kadar iletişime geçmelidir. FIBA remote fotoğraf makinesi yeri için başvuran herkese izin vereceğini garanti etmez.
Fotoğrafçılar maçın herhangi bir kısmını kaydedemez.

Akredite Medya İçin Sosyal Medya Kuralları

FIBA, 2014 Kadınlar Dünya Şampiyonası’na akredite medyanın sosyal medya kanalları üzerinden tecrübeleri hakkında
içerik, blog ve tweet paylaşmasını desteklemek ve teşvik etmektedir.

Akredite medya temsilcilerinin sosyal medya aktiviteleri herhangi bir ticari ve reklam faaliyeti ile ilgili olmamalıdır.

Paylaşımların, tweet’lerin ve blog yazılarının saygın bir dille yazılması ve saldırgan ifadeler ya da görseller içermemesi
gerekir.

Akredite medya temsilcileri paylaşımlarında FIBA’nın sosyal medya kanallarını referans vermelidir. FIBA’nın sosyal medya
kanalları şu şekildedir:
o
Twitter/Instagram/Facebook: hashtag #Turkey2014



Akredite medya temsilcileri kişisel kullanım için fotoğraf çekebilir ve editoryel amaçlarla sosyal medyada yayınlayabilir. Bu
fotoğraflar profesyonel ekipman ile değil, akıllı telefonlar ve tabletler ile çekilmelidir.
FIBA TV Departmanı ile bir anlaşma yapılmadığı sürece bir etkinliğin canlı görsel ve işitsel kaydı yasaktır.

Yukarıdaki koşulların ihlali veya internet sitesinde belirtilen yönergelere uyulmaması halinde FIBA akreditasyonu iptal etme veya
uyarı olsun / olmasın gelecekteki FIBA etkinliklerinden men etme hakkına sahiptir.
Bu koşul ve hükümler İngilizce ve Türkçe olarak mevcuttur. Yönlendirici tek metin İngilizcedir ve İngilizce ile Türkçe metinler
arasındaki belirsizliklerde İngilizce metin esas kabul edilir.
Hüküm ve koşullara yönelik sorularınızı communications@fiba.com’a iletebilirsiniz.

