AGF-nin KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ HAQQINDA QAYDALARI - 2021

ƏLAVƏ 1
E KATEQORİYALARI ÜÇÜN MEDİA BƏYANNAMƏSİ
Akkreditasiya üçün müraciət edən KİV nümayəndələri aşağıda qeyd edilmiş şərtləri və
qaydaları qəbul edir. Onlar yarış / tədbir məkanında KİV nümayəndələri üçün xüsusi
ayrılmış yerə gəldikdə bu bəyannaməni oxuyub imzalayacaqlar.
Qaydalar
1. Akkreditasiya yalnız redaksiya məqsədləri üçün verilir.
2. Ərizəçilər KİV təşkilatlarının əməkdaşları olmalarını təsdiq edən iş vəsiqəsini təqdim

etməlidirlər.
3. Sərbəst surətdə fəaliyyət göstərən jurnalist və ya fotoqraflar hər-hansı bir media

qurumuna aidiyyatları olduqlarını təsdiq edən yazılı sübut təqdim etməlidirlər.
4. Rəsmi akkreditasiya fərdi xarakter daşıyır və ötürülə bilməz. Üstünlük hər zaman xəbər

/ foto agentliklərinə, qəzetlərə, jurnallara və AGF tərəfindən qəbul edilmiş xüsusi KİV-ə
veriləcəkdir.
5. Yarış meydançasında mobil telefonlardan istifadə qadağandır.
6. Yarış zamanı yarış meydançasında müsahibələrin götürülməsi qəti qadağandır.
7. Mətbuat üçün ayrılmış yerlərdə diqqəti cəlb edən və ya nümayişkaranə davranış və ya

plakatlardan istifadə qadağandır.
Qeydlər
1. AGF yuxarıda göstərilən qaydalara əməl edilməmə hallarında sanksiya tətbiq etmək

hüququnu özündə saxlayır.
2.

Bir və ya daha çox qaydalara riayət etməmə akkreditasiyanın dərhal geri götürülməsi
ilə nəticələnə bilər.

3. AGF-nin mətbuat katibliyi tərəfindən verilən sanksiyalara qarşı şikayət verilə bilər. Bu

cür şikayət sanksiyanın verilməsi haqda bildirişin təqdim edilməsindən sonra 24 saat
ərzində AGF-nin Baş katibinə yazılı şəkildə təqdim edilməlidir. AGF-nin Baş katibinin
qərarı son olaraq qətidir.
Aşağıda imza çəkən şəxs yuxarıdakı şərtləri oxuduğunu və qəbul etdiyini təsdiqləyir.

KİV / TAM ADI:
ADI, SOYADI:
TARİX:
İMZA:

AGF-nin KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ HAQQINDA QAYDALARI – 2021
ƏLAVƏ 2
HÜQUQ SAHİBİ OLAN (RT) VƏ OLMAYAN (ENR) MEDİA QRUPLARI ÜÇÜN YAYIMÇI
BƏYANNAMƏSİ
1. HÜQUQLAR

YAYIMÇI AGF-nin rəsmi yarışları / tədbirlərində və ya tanıdığı yarışlarda / tədbirlərdə canlı
yayım hüquqlarının AGF tərəfindən yalnız müəyyən şərtlərlə verildiyini qəbul edir.
2. ŞƏKİLLƏR

YAYIMÇI lentə alınan bütün görüntülərin müstəsna olaraq televiziyada istifadə ediləcəyini
təsdiqləyir. İnternet saytları, bloqlar və ya kanallar kimi internet və ya digər elektron və ya
rəqəmsal platformalarda yayımlanması üçün ayrıca müqavilə bağlanmalıdır.
YAYIMÇI lent yazıları / görüntüləri üçüncü tərəflərə satmayacağını və ya hər hansı bir
şəkildə təqdim etməyəcəyini təsdiqləyir.
Bu Bəyannamənin 1 və 2-ci bəndlərinin pozulması Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq həll olunacaqdır.
3. ÜMUMİ

YAYIMÇI, tədbir zamanı AGF tərəfindən veriləcək göstərişlərə ciddi şəkildə riayət
edəcəyini təsdiqləyir.
YAYIMÇI, yarışın / tədbirin qaydalarına müvafiq olaraq zonalara giriş üzrə məhdudiyyətlərə
ciddi şəkildə riayət etməyi qəbul edir.
Hüquq sahibi olmayan KİV nümayəndələri yalnız AGF tərəfindən KİV nümayəndələri üçün
ayrılmış yerə, Qarışıq Zonaya, eləcə də yalnız podium məşqləri günlərində yarış zalına və
yarışlar başlamazdan əvvəl məşq zalında onlar üçün xüsusi ayrılmış yerlərə daxil ola
bilərlər.
YAYIMÇI, akkreditasiyasına əsasən icazə verilməyən zonalara daxil olacağı təqdirdə
akkreditasiyasının xəbərdarlıq edilmədən geri götürüləcəyini bilir. Yarış meydançasına
giriş icazəsi olduqda da eyni qaydalar tətbiq olunur. Əgər operator yarış meydançasında
qadağan olunmuş sahələrə daxil olarsa və ya canlı yayım hüququ olan Yayımçı, hakim və
yarış iştirakçılarına maneçilik törədərsə, yaxud da kamera ilə yarış iştirakçısı arasında
saxlanılmalı olan ən azı 2 metrlik məsafəni pozarsa, onun akkreditasiyası geri
götürüləcəkdir.
YAYIMÇI tərəfindən imzalanan bu Razılaşma bütün hallarda Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq idarə olunacaq və şərh ediləcəkdir. Bu
Razılaşmadan irəli gələn və ya onunla bağlı yaranan bütün mübahisələr tərəflər arasında
danışıqlar yolu ilə həll olunmadıqda, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə
müvafiq olaraq həll ediləcəkdir.
YAYIMÇI, bu Razılaşmanı imzalayan şəxsin YAYIMÇININ müvafiq qaydada
səlahiyyətləndirilmiş nümayəndəsi olduğunu və bu Razılaşmanı imzalamaq və icra etmək
üçün tam səlahiyyətə malik olduğunu təsdiqləyir.
KİV təşkilatı:
ADI, SOYADI:
TARİX :
İMZA :
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ƏLAVƏ 3
VEBSAYT ÜÇÜN ANKET
AGF-nin rəsmi yarışları / tədbirləri zamanı akkreditasiya əldə etmək üçün internet
saytları müəyyən meyarlara cavab verməlidirlər. Ərizəçilər aşağıdakı anketi
doldurmalı və onu AGF-nin mətbuat katibliyinə elektron poçt vasitəsilə
(press@agf.az) göndərməlidirlər.
1

KİV təşkilatının adı

2

URL ünvanı (saytın
ünvanı)

www.
Yalnız gimnastika (hə – yox)

3

Məzmun

İdmanın bir çox
növləri (hə – yox)
a) Müstəqil (hə – yox)

Status

b) Mövcud media qurumunun törəməsi
(hə – yox)

4
Əgər b = hə olarsa,
təşkilatın / qurumun adı
5

Fəaliyyət

6

Təsis ili

7

Sahibi / Şirkət adı

8

Naşirin adı (varsa)

100 % peşəkar (hə – yox)
Dil(lər)

Redaktorun tam adı
El. poçt ünvanı
9
Ofis telefonu
Mobil telefon
10 Gündəlik / orta…

İzləyicilər

Mən bu formanı doğru məlumatlarla doldurduğumu təsdiq edirəm.
Adı / KİV

Tarix
İmza
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ƏLAVƏ 4 – PEŞƏKAR JURNALİSTİKA QAYDALARI
AGF onun rəsmi yarışlarını işıqlandıran jurnalistlər üçün peşəkar iş mühitini təmin etməyə
çalışır. KİV nümayəndələri peşəkar jurnalistika qaydaları ilə razılaşmaqla və bu qaydaları
imzalamaqla iş məkanı və ətraf mühitin bütövlüyünü qorumağa kömək etməlidirlər.
1. KİV nümayəndələri yarış zamanı alqışlamamalı, fit çalmamalı və azarkeşlik
etməməlidirlər. “KİV nümayəndələrinin azarkeşlərə məxsus davranış nümayiş
etdirməməli” prinsipi çoxdan qəbul olunmuş bir qaydadır və peşəkar jurnalistlər tərəfindən
onilliklər boyu dəstəklənmişdir.
2. KİV nümayəndələrinə KİV üçün ayrılmış zonalara giriş hüququ müstəsna olaraq
jurnalist qismində çalışmaları məqsədilə verilir. AGF-nin mətbuat katibliyinin icazəsi
olmadan, KİV nümayəndələri onlar üçün ayrılmış zonalarda reklam materiallarını
yerləşdirə bilməzlər.
3. Akkreditasiyası olan KİV nümayəndələri yarış məkanında idmançılardan avtoqraf
almamalı və yaxud onlarla şəkil çəkdirməməlidirlər.
4. Akkreditasiyalar AGF-nin qərarına əsasən yalnız yarış zamanı çalışan KİV
nümayəndələrinə verilir.
5. Sərbəst surətdə fəaliyyət göstərən jurnalistlər və ya fotoqraflara hər hansı bir media
qurumuna aidiyyatları olduqlarını təsdiq edən yazılı sübut olmadan akkreditasiya verilmir.
6. İnternet və yayım şirkətlərinə aid KİV nümayəndələri hazırkı sənəddə qeyd olunan
qaydalarla yanaşı, Yayımçı Bəyannəməsini də (Əlavə B) imzalamalıdırlar.
7. AGF-nin rəsmi yarışları / tədbirləri zamanı qeyri-redaksiya və ya kommersiya
məqsədilə istənilən səs yazısı və ya çəkilişlərin aparılması, rəqəmsal görüntülərin qeydə
alınması və istifadə olunması qadağandır.
8. İdmançılar üçün ayrılmış yerlər, yarış meydançası və isinmə zalına giriş ictimaiyyət və
KİV nümayəndələri üçün qadağandır. Müsahibələr KİV nümayəndələri üçün əvvəlcədən
ayrılmış yerlərdə götürülməlidir.
9. Hər bir KİV nümayəndəsi onlar üçün ayrılmış yerlərdə sakit və peşəkar ab-havanı
qorumaqla həmkarlarına hörmətlə yanaşmalıdır.
10. Yarış meydançasında çalışan fotoqraflar yarış zamanı heç bir halda gimnastlar və ya
məşqçilərə işarə etməməli və ya onlarla ünsiyyət qurmamalıdırlar.
11. Podium məşqləri zamanı KİV nümayəndələri yarış meydançasına daxil ola bilərlər.
Bundan əlavə, KİV nümayəndələri yarış başlamadan öncə məşq zallarında xüsusi
ayrılmış yerlərdə məşqləri izləyə bilərlər. Yarışma başlanan andan KİV nümayəndələri
məşq zalına buraxılmırlar.

12. KİV nümayəndələrinin iş saatları haqda məlumat onlara AGF-nin mətbuat katibliyi
tərəfindən əvvəlcədən verilir. KİV nümayəndələri yalnız əvvəlcədən xəbər verilmiş iş
saatlarında yarış məkanında ola bilərlər.
AGF KİV nümayəndələrinə verilmiş akkreditasiyaların geri götürülməsi vasitəsilə
yuxarıda qeyd olunan qaydalara əməl olunmasını təmin etmək hüququnu özündə
saxlayır. Bu qaydalarla bağlı hər hansı bir sual yarandıqda, AGF-nin mətbuat
katibliyi ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.
Çap hərfləri ilə adı:
KİV təşkilatı:
Tarix:

İmza:

