TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI
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/

APROBARE REALIZARE MATERIAL FOTO / VIDEO
PE RELATIA........................
RESPONSABIL MATERIAL FOTO / VIDEO....................... ........................
PERIOADA DE FILMARE:............................................................................
SCOPUL REALIZARII MATERIALULUI:........................................................................
Materialul va fi publicat pe:
site-ul:.....................................
facebook:......... ...................
ziar/revista:.........................
altele:...................................
S.C. TRANSFEROVIAR CALATORI isi da acordul pentru realizarea materialul foto / video cu urmatoarele
mentiuni obligatorii:
•

Materialele înregistrate nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele solicitate în aprobare;

•

Este interzisa filmarea/fotografierea pentru realizarea de spoturi pentru campanii electorale;

•

Este interzisa filmarea/fotografierea persoanelor care isi arata vadit dorinta de a nu fi
filmate/fotografiate;

•

Realizarea materialului sa nu afecteze programul de circulatie;

•

Materialul realizat va fi înaintat către conducerea Transferoviar Călători înainte de a fi făcut
public;

•

Doar dupa aprobarea scrisă acesta va putea fi difuzat ;

•

Este interzisa intrarea si filmarea in postul de conducere al automotorului;

•

Responsabilitatile cu protectia muncii revin in totalitate responsabilului cu realizarea
materialului foto

•

Materialul realizat nu va putea fi folosit pentru spoturi publicitare ale companiilor concurente.

Orice abatere de la cele de mai sus atrage dupa sine incetarea acordului si interzicerea publicarii materialului
realizat.

TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI

Conducerea TRANSFEROVIAR CALATORI va informează asupra obligaţiei ca pe parcursul
prezenţei / calatoriei cu trenurile TFC să fie respectate urmatoarele reguli de prevenire:
-

Accesul in tren se va face numai prin usile de acces indicate cu folosirea barei de protectie;

-

Urcarea sau coborârea în şi din tren după plecarea trenului este strict interzisă. TFC nu va fi
răspunzătoare de eventualele accidente produse ca urmare a tentativei de blocare a uşilor sau de
urcarea/coborârea în şi din tren după plecare;

-

Deblocarea şi deschiderea uşilor de urcare/coborâre în timpul mersului este strict interzisă.;

-

Se vor respecta toate semnalizările de securitate afişate conform HG 971/2006;

-

In tren fumatul este strict interzis;

-

In timpul deplasarii cu trenul este interzisa sprijinirea de usile de acces;

-

Este interzisă interventia asupra echipamentelor din inventarul ternului (panouri electrice, frana de
mana, etc);

-

Stingătoarele de incendiu aflate in inventarul trenului, vor fi folosite numai în cazuri de urgenţă;

-

Actionarea semnalului de alarma din tren fara motiv este interzisa si constituie contraventie; orice
abuz va fi pedepsit.

-

În caz de incendiu sau situaţii de urgenţă veti urma indicatiile primite de catre personalul de tren al
TRANSFEROVIAR CALATORI.

La urcarea in trenurile aflate in circulatie realizatorii materialului foto/video vor prezenta si legitimatia de
calatorie achizitionata de la Casa de Bilete T.F.C. sau de la personalul de tren.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa e-mail comercial@transferoviarcalatori.ro

DIRECTOR GENERAL
Ec. AVRAM Ionut
................................................

Responsabil realizare material

