

TER
RMO DE C
COMPROM
MISSO E RESPONSA
R
ABILIDAD
DE
ENTIIDADES, F
FOTÓGRA
AFOS, IMP
PRENSA E EMPRES
SAS
1. O credenciam
c
mento serrá liberado e aceito
o sete dias (úteis)
anttes do iníc
cio do eve
ento.
2. O fo
ormulário e
estará disp
ponível na página doo evento.
3. As credencia
ais preench
hidas deve
erão ser eenviadas para
p
o email: imprenssa@aquatic
capaulista..org.br.
Ass
sunto:

C
Credenciam
mento

–

Nome

do

evento

–

Enttidade/Emp
presa
4. O

formulário
o

de

crredencial

deverá

ser

devidamente

preenchido e assinado. Não serão
o aceitas aassinaturas
s digitais.
apenas uma credencial por ent idade/emp
presa. Se
5. Serrá aceita a
cas
so chegare
em mais de uma, será aprrovada a primeira
env
viada.
l credencia
6. O profissiona
p
ado deverá
á ser maiorr de 18 anos.
7. Existirão doiss tipos de crachás:
c
Fo
otógrafo e Imprensa
7.1 – Fotógraffo: profissional autorizado pela entidade filiada
f
ou
vinculada//empresa
ensa local como teelevisão, jornais e
7.2 - Impren sa: impre
rádios.
8. Lim
mite de 10 ccredenciais
s de Fotóg
grafo, além
m de Imprensa. Não
atin
ngindo o lim
mite, término dos recebimentoos um dia antes do
eve
ento, às 15
5h, imprete
erivelmente
e.
9. Ass
sim que re
ecebidas as
a credenc
ciais, elas serão resp
pondidas
qua
ando autorrizadas ou recusadas
s, e o porquuê.
10. O profissiona
al deverá se apres
sentar no dia do evento
e
à
imp
prensa da FAP, porttando um documentto oficial com
c
foto.
Ass
sim que a
apresentad
do, ele se
erá orientaado e rec
ceberá o
crachá.
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11. Com
m o crach
há Fotógra
afo, o pro
ofissional ddeverá res
speitar o
limite demarccado e apre
esentado a ele antess do evento
o. Com o
crachá Impre
ensa, o prrofissional poderá ccircular na piscina,
respeitando a
as regras da
d arbitrage
em e impreensa da FA
AP.
12. Parra ambos, o acesso ao
a pódio será livre.
13. A entidade
e
se
ede terá diireito a um
ma credenccial de Imp
prensa. O
processo para
a solicitaçã
ão é o mesmo dos ittens acima
a (itens 1
a 6).
14. É obrigatória
o
a utilizaç
ção da cam
miseta da entidade//empresa
durante a atu
uação com
mo profissional creddenciado (dentro e
fora
a da piscin a)
15. A Federação
o Aquática
a Paulista não se reesponsabiliza pelo
teor das fo
otos tirada
as pelos profissionnais crede
enciados
(Fo
otógrafo e IImprensa) nos eventos, assim como publicação e
circ
culação na
a mídia. Será de total ressponsabilid
dade do
profissional crredenciado
o e sua entidade/emppresa.
16. A Federação
F
o Aquática Paulista não se reesponsabiliza pelos
dan
nos, roubo
os ou furrtos dos pertences dos proffissionais
credenciadoss (Fotógrafo
os e Impre
ensa) durannte o even
nto.
17. Os crachás d
deverão ser devolvidos à impprensa da FAP no
al do eventto. Se caso não for devolvido,
d
ntrará em
fina
a FAP en
con
ntato com o respon
nsável e a entidadde será advertida.
a
Rep
petindo a ação, não serão mais
m
aceittas creden
nciais do
profissional a dvertido.
18. A Federação
F
Aquática Paulista sempre quee julgar ne
ecessário
pod
derá altera
ar o pres
sente Term
mo de Reesponsabilidade e
Com
mpromisso
o após con
nsulta à sua
a diretoria e entidade
e sede.
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