ZOUTE GRAND PRIX® 2020
Richtlijnen aanvraag persaccreditatie
Het organisatiecomité van de ZOUTE GRAND PRIX® dankt u voor uw interesse in ons
evenement.
Gelieve de volgende richtlijnen aandachtig te lezen voor u uw accreditatie aanvraagt.

1. Hoe uw accreditatie aanvragen?
Bent u in het bezit van een geldige perskaart en wil u als journalist de ZOUTE GRAND PRIX®
bijwonen? Vraag dan online uw accreditatie aan via http://www.zoutegrandprix.be/nl/pers.
Hierbij zal u ook een aantal officiële documenten dienen voor te leggen. Pas na goedkeuring
van uw aanvraag, ontvangt u uw accreditatie.

2. Wie komt in aanmerking voor een accreditatie?
Leden van verschillende media zijn welkom op de ZOUTE GRAND PRIX®.
2.1 De geschreven pers
Per uitgeverij worden er maximaal twee journalisten aanvaard. Enkel in uitzonderlijke
gevallen zal de organisatie extra accreditaties toekennen.
Het verkrijgen van een accreditatie voor een van de vorige edities van de ZOUTE GRAND
PRIX® is geen garantie op het verkrijgen van een toekomstige accreditatie.
De organisatie gaat ervan uit dat de aanvragers te goeder trouw zijn. Medewerkers van
bedrijfsmagazines, vakbladen en commerciële nieuwsbrieven komen niet in aanmerking
voor een accreditatie. Enkel en alleen op voorspraak van de organisatie van de ZOUTE
GRAND PRIX® kunnen dergelijke publicaties toch een accreditatie verkrijgen.
De organisatie van de ZOUTE GRAND PRIX® behoudt zicht het recht voor verzoeken tot
accreditatie te weigeren indien de aanvraag niet geschikt wordt bevonden. Ze kan ook te
allen tijde bijkomende informatie over de aanvrager opvragen.
Alleen journalisten verbonden aan een erkende media-uitgeverij komen in aanmerking voor
accreditatie. De organisatie van de ZOUTE GRAND PRIX® verleent geen accreditatie aan
uitgevers, kaderleden van de uitgeverij, marketing managers, artiesten of fotografen die
door de piloten worden geëngageerd.

2.2 Journalisten verbonden aan een website
Persaccreditatie voor online journalisten wordt alleen toegekend indien deze personen
verbonden zijn aan een website die instaat voor het online verspreiden van redactionele
bijdragen en nieuwsverslaggeving.
Maximaal 1 journalist of fotograaf komt in aanmerking voor accreditatie indien de website
waaraan de aanvrager verbonden is, afhangt van een offline medium (uitgeverij,
nieuwszender) dat reeds een aanvraag heeft ingediend voor een accreditatie.
2.3 Bloggers/Vloggers/Social media journalisten
Een persaccreditatie voor vertegenwoordigers van nieuwe media wordt alleen toegekend op
individuele basis.

3. Hoe verloopt de procedure?
Elke aanvraag voor een persaccreditatie moet voorzien zijn van de volgende documenten:
3.1 Een pasfoto
Omwille van veiligheidsredenen is een recente pasfoto, waarop het aangezicht van de
aanvrager duidelijk te zien is, verplicht. De foto moet voldoen aan de officiële geldende
kwaliteitseisen (neutrale gezichtsuitdrukking, hoofd en schouders recht, aangezicht vrij,
ogen goed zichtbaar …).
3.2 Een validatiedocument
Een formeel validatiedocument, met het briefhoofd van en ondertekend door de uitgeverij
of het medium waaraan de aanvrager is verbonden, is verplicht. Hierin moet duidelijk
vermeld worden waarom de journalist het evenement wenst bij te wonen.
Voor publicaties moet deze brief de volgende elementen bevatten:
- De naam van de journalist die verslag zal uitbrengen over het evenement.
- Vermelding of het een journalist of een fotograaf betreft.
- Informatie over de publicatie: oplage, doelpubliek, medium, frequentie …
Voor websites moet deze brief de volgende elementen bevatten:
- De naam van de journalist die verslag zal uitbrengen over het evenement.
- Vermelding of het een journalist of een fotograaf betreft.
- Informatie over de website: startdatum, aantal unieke bezoekers per maand, aantal
Facebook/Twitter volgers, landen waarin de site het meest wordt geraadpleegd.
Voor blogs/vlogs/social media moet deze brief de volgende elementen bevatten:
- De naam van de journalist die verslag zal uitbrengen over het evenement.
- Informatie over het medium: startdatum, aantal unieke bezoekers per maand, aantal
volgers (via Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat …).

3.3. Bewijsartikel
Indien de aanvrager de ZOUTE GRAND PRIX® eerder al heeft bijgewoond, dient hij bij zijn
aanvraag een eerder verschenen publicatie op te laden. Het artikel mag niet ouder zijn dan
twee jaar.
Indien de aanvrager nog nooit de ZOUTE GRAND PRIX® heeft bijgewoond als geaccrediteerd
journalist, dient hij bij zijn aanvraag een motorsport of lifestyle gerelateerd artikel op te
laden.
Fotografen moeten foto’s opladen van de ZOUTE GRAND PRIX® of, bij gebrek daaraan, een
artikel van soortgelijke evenementen met gepubliceerde foto’s (en hun naamsvermelding).

4. Aan welke extra criteria moet de aanvrager voldoen?
ZOUTE GRAND PRIX® accrediteert enkel publicaties, websites, blogs en persbureaus die een
kwalitatieve berichtgeving nastreven en de exclusieve uitstraling van het evenement
weerspiegelen.
Artikels en foto’s die bij de aanvraag dienen te worden ingediend, moeten van een recente
datum zijn (niet ouder dan twee jaar).
Alle geaccrediteerde journalisten en fotografen moeten zich bij aankomst eerst melden in
het perscentrum. De juiste locatie daarvan wordt meegegeven bij bevestiging van de
aanvraag.

5. Bijkomende richtlijnen voor fotografen
Fotografen die langs het parcours van de ZOUTE GRAND PRIX® werken, zijn te allen tijde
verplicht om het officiële veiligheidshesje te dragen. Dat zal ter beschikking worden gesteld
bij aanmelding in het perscentrum.
Fotografen die zich niet houden aan de veiligheidseisen van de organisatie kunnen hun
accreditatie verliezen.
Toegang tot niet-publieke gedeelten van het parcours en tot de verschillende
randevenementen (betalend of exclusief toegankelijk voor deelnemers aan de ZOUTE
GRAND PRIX®) moet altijd expliciet worden aangevraagd bij de organisatie.
Elke dag, na afloop van hun opdracht, moeten fotografen hun officiële veiligheidshesje weer
indienen aan de balie van het perscentrum. Niet-inlevering kan leiden tot intrekking van hun
accreditatie voor de volgende dagen.

Belangrijke data
U kunt uw accreditatie online aanvragen vanaf vrijdag 24 juli 2020
Accreditaties kunnen worden aangevraagd tot uiterlijk dinsdag 1 oktober 2020.

Door het grote aantal kandidaten worden laattijdig ingediende of onvolledig ingevulde
aanvragen niet in aanmerking genomen.
Voor vragen over de accreditatierichtlijnen, contacteer press@zoutegrandprix.be.

