FOTÓZÁSI SZABÁLYZAT
KINCSEM PARK

1) A szabályzat hatálya a Kincsem Park telephelyen akkreditált, fotó vagy videó készítési
engedélyt (a továbbiakban Engedély) kapott személyekre terjed ki és összhangban van a
hatályos Házirenddel és Látogatási szabályzattal, melynek betartása ezen személyek számára
kötelező amit az engedély megkérésekor elfogadtak és magukra kötelező érvényűnek
tartanak.
2) A Kincsem Park területén az Engedély a közönség által látogatható területeken kívül a
jártatóba, a győztesek körébe (winning circle), valamit a pályára történő belépésre és ott
felvételkészítésre jogosít fel.
3) A jártató, a győztesek köre és a pálya területén az alábbi általános szabályok betartása
kötelező:
3.1 A fent említett, közönség számára elzárt területeken sárga, „PRESS” feliratú
láthatósági mellény viselése kötelező.
3.2 Felvételkészítés közben a versenyszervezők, idomárok, tulajdonosok, felvezetők,
pályaszemélyzet, valamint a pálya hivatalos fotósai (a továbbiakban: pályafotós)
munkáját nem akadályozhatják.
3.3 A telephely közönség számára elzárt területén tartózkodva a biztonsági személyzet,
valamint a pályafotósok utasításainak kötelesek eleget tenni.
3.4 Az Engedély birtokosa sérült, földön fekvő lóról, lovasról felvételeket nem készíthet.
Tilos továbbá az írott és elektronikus médiában olyan felvételek közzététele, amelyek
a lósport közvetlen vagy közvetett lejáratására alkalmasak.
3.5 A szabályok be nem tartásából, valamit az elzárt területen bekövetkező egyéb
balesetből eredő személyi sérülésért és anyagi kárért a Versenyszervező felelősséget
nem vállal.
3.6 Díjátadáskor a pályafotósok élveznek elsőséget a képek elkészítésekor, a díjátadó
körben a fotósok a lovak jártatására szolgáló területre nem léphetnek, csak azon
kívül (a sövényen kívülről) fotózhatnak. Ettől előzetes egyeztetés esetén van csak
lehetőség eltérni.
3.7 A célban kizárólag a Kincsem Park fotósai és stúdiójának kamerája állhat. A nézőtéren

található fotós emelvényre a pályafotósok és stúdió munkatársai léphetnek.
4) A pálya területén, a versenyek lefutása alatt betartandó szabályok:
4.1 Galopp verseny-felvételeket a cél vonala után, a pályát kívülről (a lelátó felé) határoló
kerítés (a továbbiakban: barrier) mellett elhelyezkedve lehet készíteni. Ügető
verseny-felvételek a belső barrier és a pálya közötti füves sávon tartózkodva
készíthetőek.
4.2 A pálya belső oldalán csak előzetes egyeztetés után, kizárólag a cél vonala mögött
legalább 5 méterre, a barrieren kívül 1 méterre tartózkodva készíthető felvétel.
4.3 A versenyek esetében a verseny lefutása alatt a futófelületen tartózkodni, valamit a
céltükörrel egy vonalba állni tilos.
4.4 Külön kérelemre a verseny lefutása alatt a pálya egyéb pontjáról is készíthetőek
felvételek. Ebben az esetben kizárólag a külső íven/szélen, a barrieren kívül
tartózkodva lehet felvételeket készíteni.
4.5 Tilos olyan magatartás tanúsítása, illetve segédeszköz (pl. vaku,) használata, amely a
verseny lefutását közvetlenül, vagy közvetve befolyásolhatja.
4.6 Részidőmérő rendszer fotocelláinak verseny lefutása alatt tilos áthaladni a
hatóközén. (azaz a start után a helyváltoztatás csak a pályaszemélyzet, vagy
pályafotós utasításai szerint lehetséges, ennek hiányában helyben kell maradni, új
pozíció keresésése tilos!)
4.7 Az Ügető futamok alatt az Ügető cél és a kanyarban található kameraállás közötti
területen lehetséges fotózni. Az ügető kanyarban tilos fotózni.
4.8 Az agárversenyek alatt csak a cél után a pálya fotósa mögött a pálya külső
szélén/ívén lehet fotózni.
5) A Kincsem Park területén drón eszköz használata, illetve az azzal való fényképkészítés,
mozgókép készítés, külön engedélyhez kötött, amelyet a marketing igazgató és stúdió vezető
együttesen engedélyez.
6) Az engedély megkérése történhet
e-mailban:
andras.krebs@kincsempark.hu
telefonon:
+36 30 668 9914
személyesen a helyszínen: új tribün, ügető oldal, recepciónál
7) A jártatóban és a díjátadóban az általános és a rendezvényhez elvárt öltözködési szabályosak

érvényesek a fotósokra és forgatócsoportokra is. Hosszúnadrág, zárt cipő ing vagy galléros
póló, láthatósági/sárga mellény.
A pályatesten ugyanezek a ruházati elvárások érvényesek, tekintettel arra, hogy üzemi
terület biztonsági okokból való kiürítése esetén a nem megfelelő ruházat veszélyhelyzetet
okozhat. Az esetleges sérülések elkerülése végett, szabdál, papucs, a rövid, vagy térd nadrág
stb. nem elfogadható ruházat.
Fotós felszerelést a pályán magárahagyni nem lehet, csak annyi felszereléssel léphet pályára
mindenki, amennyi a kép elkészítéséhez szükséges és a fotós elbír. Ha ennél több felszerelés
szükséges akkor segítő személy/ek jelenléte kötelező akik a felszerelést kezelik.
A fenti szabályok megszegése az Engedély azonnali visszavonásával jár.
A szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi az 1. számú melléklet amely a fotózásra
kijejlölt területet jelöli, illetve 2. számú melléklet a fotózási engedély.
Fenti szabályzat, a Kincsem Park hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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