ACREDITAÇÃO
Pretendemos proporcionar as melhores condições possíveis e todo o acesso à informação a todos os jornalistas interessados em efetuar a cobertura do Monte Verde Festival
2017 e gostávamos de manifestar a nossa gratidão por tal interesse.
Há, porém, um conjunto de regras que devem ser seguidas para que o festival decorra da
melhor forma possível.
Para tal, leia atentamente as seguintes instruções/informações:

1. A acreditação de jornalistas deve ser feita até dia 28 de julho de 2017, por escrito.
Após a referida data, não serão concedidas acreditações;

2. O número de jornalistas acreditados no MVF é limitado;
3. A acreditação deve ser solicitada pelo órgão de comunicação social em carta assinada pelo editor e não pelo próprio jornalista;

4. São aceites até dois jornalistas por canal televisivo ou jornal e um por canal de rádio,
blog ou site;

5. O número de acreditações a foto/vídeojornalista freelancer (profissional ou amador)
também é limitada, devendo a proposta de candidatura ser enviada até 28 de julho de 2017;
o Curriculum vitae deverá incluir algumas fotos relacionadas com a cobertura de festivais,
disponíveis online;

6. A acreditação dos jornalistas traduz-se na oferta de uma credencial PRESS para os
3 dias do festival, mais Welcome Party e After Party, que confere acesso livre a todas as
iniciativas, não incluindo outras ofertas, como refeições ou alojamento, nem acesso a
backstage ou áreas de uso da organização do MVF;

7. A utilização de flash é completamente interdita;
8. A permanência na frente de palco para cobertura jornalística está condicionada ao
tempo de autorização cedido pelo Artista em atuação, sendo que o mínimo legal em Portugal é de 3 minutos.

9. As fotos tiradas no MVF não podem ser utilizadas para fins comerciais ou outros que
não o da publicação no órgão de comunicação social que solicitou a credencial;

10. As viaturas dos jornalistas devem ficar estacionadas nos parques de estacionamento
gerais, não podendo circular por acessos reservados à organização;

11. Não há convites para acompanhantes de jornalistas;
12. Solicita-se o envio do link/print dos trabalhos publicados, bem como uma pequena
seleção das fotografias para a organização do MVF.
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