
 
 

 طلب االعتماد اإلعالمي – 2023كأس السعودية 

 2023فبراير  9  الخميسموعد اإلغالق: 

 كأس السعودية  – تعليمات وسائل اإلعالم 

 عملية االعتماد لكأس السعودية. فضالً يرجى قراءة اإلرشادات التالية بعناية. مرحبا بكم في 

 

 من يمكنه التقدم بالطلب؟ 

أوراق اعتماد وسائل اإلعالم متاحة لألعضاء العاملين في وسائل اإلعالم فقط. إن طلب االعتماد ليس ضماناً للحصول على الموافقة  

لرقابة صارمة. وعليه، يجب األخذ بعين االعتبار أنه يحق ألحد  ى بادوك العرض يخضع إللحضور الفعاليات، كما أن تصريح الدخول 

 الوصول اليه، فنرجو التخطيط للتغطية وفقاً لذلك. 

يتوقع من جميع وسائل اإلعالم تقديم دليل على األعمال ذات الصلة واألعمال المنشورة في وسائل إعالمية معترف بها، ليتم النظر في  

 ماد اإلعالمي لكأس السعودية. أوراق االعت 

 

 القواعد اإلرشادية

استكمال إجراءات مراقبة السالمة الخاصة بفيروس كورونا،   2022يجب على وسائل اإلعالم المدعوة الى كأس السعودية   •

 وسيتم إرسال معلومات إضافية إلى وسائل اإلعالم المعتمدة. 

 محدودة. ستكون المقاعد اإلعالمية في كأس السعودية  •

سيتم النظر في طلبات االعتماد بناًء على التخصص اإلعالمي المعتمد من قبلنا. ويتوقع من أعضاء وسائل اإلعالم تقديم أمثلة   •

 على األعمال السابقة ذات صلة. 

إلى رقابة صارمة، فيرجى  بادوك العرض بسبب مستويات األمن العالية في يوم السباق، ستخضع تصاريح الدخول إلى  •

 راض أنه ليس لك حق الوصول ونرجو التخطيط للتغطية وفقاً لذلك. افت 

ال يجوز تصوير لقطات مباشرة للسباق، والذين يحتاجون إلى تصوير مباشر يجب عليهم التواصل مع فريق كأس السعودية   •

 اإلعالمي.  

يل ومنطقة فحص الخيول ما لم  ال يسمح لوسائل اإلعالم بالوصول إلى أي من منطقة الحجر ومنطقة اإلسطبالت ومستشفى الخ •

 يتم منح إذن مسبق من خالل الفريق اإلعالمي لكأس السعودية مع مرافقة مسؤول. 

يجب على وسائل اإلعالم االلتزام بمالبس الئقة. إن مالبس الجينز واألحذية الرياضية غير مسموحة في أيام السباق. وأن تكون   •

 وأعلى الذراعين.مالبس السيدات محتشمة وتغطي الرقبة واليدين 

 سيوفر نادي سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية على تأشيرات لوسائل اإلعالم المعتمدة.  •

 في المملكة العربية السعودية بالحق في إلغاء أي بيانات اعتماد في أي وقت ودون تفسير.   سباقات الخيليحتفظ نادي   •
 

 

 يرجى اتباع التعليمات الواردة في هذا النموذج بعناية ألنه لن يتم النظر اال في النماذج المكتملة بشكل صحيح.

 الوثائق المطلوبة 

 

 الباقة اإلعالمية: 



يرجى المالحظة أن الباقة اإلعالمية خاصة بأعضاء اإلعالم المعتمدين فقط والتي تشمل حجوزات الطيران والفندق الرسمي لكأس  

   اإلعالمية.هذا النموذج ال يعد ضماناً للحصول على الباقة  إكمال السعودية. 

 

سنوفر خدمة    ومع ذلكمكن من استيعاب جميع المتقدمين اإلعالمية محدودة، ولألسف لن نت  للباقة  المتوفرة األعداد يرجى مالحظة أن 

 إخبارية كاملة لوسائل اإلعالم التي ال تستطيع الحضور. 

 

 الوثائق: 

 جميع الوثائق المطلوبة قبل البدء بتعبئة طلب االعتمادحضار  إيرجى 

 . 2023براير ، ف20صورة جواز السفر لوسائل اإلعالم األجنبية مع صالحية ستة أشهر كحد أدنى من تاريخ  •

 يجب من جميع وسائل اإلعالم احضار صورة ملونة بخلفية بيضاء.  •

، لن يتم النظر في أي   1MBوحجمها   JPEGيجب أن تكون جميع الوثائق التي يتم ارفاقها على النموذج عبر االنترنت بصيغة  •

 مرفقات صغيرة أو غير واضحة للطباعة 

 

 أهلية الحصول على باقة استضافة اإلعالميين 

   2023تم تصميم باقة استضافة اإلعالميين لتسهيل وتيسير التغطية اإلعالمية لكأس السعودية لعام  

يندرج كما يلي: التسويق، العالقات العامة، دعاية، وكيل  لتجنب اإلحراج، يرجى عدم تقديم طلب الحصول على الباقة إذا كان دورك 

 مشتريات الخيل، هواة التصوير. 

 

 قواعد للمصورين 

يتوقع من المصورين حضور جلسة ايجاز قبل السباق لمعرفة القواعد واإلجراءات التي تخص كاميرات التحكم عن بعد،   •

 والتصوير عند السياج وعبور المضمار. 

 ة االيجاز إلى إزالة االعتماد اإلعالمي. قد يؤدي عدم حضور جلس  •

يخضع الدخول إلى بادوك العرض لرقابة صارمة. حيث عدد محدود من المصورين سيتمكن من الوصول لذا يرجى االستعداد   •

 لذلك، يرجى افتراض أنه ليس لك حق الوصول ونرجو التخطيط للتغطية وفقاً لذلك. 

ري نادي سباقات الخيل الرسميين اثناء تغطية كأس السعودية. كما يرجى  يجب على المصورين الحرص على عدم إعاقة مصو •

 االحترام وااللتزام باألماكن المرقمة والمخصصة للرعاة والمسؤولين في منطقة العرض ومنطقة السياج. 

تحكم عن بعد،  كإجراء احترازي للسالمة، يرجى وضع االسم، اسم الوسيلة االعالمية التابع لها ورقم تواصل على كاميرات ال •

 سيتم إزالة أي جهاز ال يحمل المعلومات المذكورة سابقاً. 

يجب عدم تغطية أي كاميرا يتحكم بها عن بعد بالبالستيك أو أي مادة أخرى يمكن أن تخيف األحصنة اثناء السباقات، سيتم   •

 إزالة أي جهاز عن بعد يعتبر خطرا على السالمة. 

 حكم عن بعد األخرى أثناء التركيب واإلعداد. يرجى الحرص على عدم إعاقة أجهزة الت  •

 يجب إعداد جميع أجهزة التحكم عن بُعد قبل ساعتين من السباق األول.  •
 
 

 فيديو 
يجب على جميع وسائل اإلعالم المعتمدة بتصوير الفيديو تزويد فريق كأس السعودية اإلعالمي بنظرة عامة عن موجزهم والمحتوى  

. السباق المطلوب قبل أسبوع   
 stregoning@thesaudicup.com.sa الرجاء التواصل مع 
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 خالص الشكر والتقدير،

 الفريق اإلعالمي لكأس السعودية 

media@thesaudicup.com.sa 
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