Benvolguts/des acreditats/des,
Amb la voluntat de millorar el servei que us oferim, així com la vostra estada i cobertura
del Sitges 2016, hem incorporat alguns canvis en relació a l’ús de les acreditacions.
Es mantenen els tres tipus d’acreditació de premsa:
Premsa A (50 euros) Dóna accés a totes les rodes de premsa, photocalls i masterclass,
i permet sol·licitar fins a 50 entrades durant tot el Festival, un màxim de 6 per dia. Trobareu la relació a les graelles de projecció.
Premsa B (40 euros) Dóna accés a totes les rodes de premsa, photocalls i masterclass,
i sol·licitar fins a 40 entrades durant tot el Festival, un màxim de 5 per dia. Trobareu la
relació a les graelles de projeccions.
Gràfics (20 euros) Dóna accés a les presentacions de les pel·lícules, rodes de premsa,
photocalls i red carpets, però no a les projeccions.
L’acreditació es podrà recollir al Departament de Premsa i el seu ús és personal i intransferible. En cas de pèrdua, el duplicat de l’acreditació tindrà un preu de 20 euros.
El Festival lliurarà una bossa oficial, juntament amb un catàleg, a tots els mitjans acreditats. Es disposarà d’un únic exemplar per mitjà, que es lliurarà al primer que retiri la seva
acreditació.
El període per sol·licitar les acreditacions finalitza el 23 de setembre. El pagament
es pot efectuar fins el 30 de setembre. No s’acceptaran tramitacions ni pagaments
posteriors a aquesta data.
Entrades
Com a novetat en aquesta edició, tant els acreditats A com els B han de sol·licitar les
entrades a totes les projeccions (també PPO) via web, amb 24 hores d’antelació en
horari de les 7 a les 21.30 hores. No serà necessari sol·licitar entrades per als passis
de premsa de primera hora del matí (8.30h). Al seu perfil cada periodista disposarà
d’un comptador que assenyalarà el número d’invitacions disponibles.
Les entrades s’han d’anul·lar en cas de no assistència, fins a 5 hores abans de la
projecció. Si es cancel·len el dia abans de la projecció es recupera l’entrada del dia al
còmput personal i si es fa el mateix dia se sumarà al compte total del Festival.
L’edició 2015 es van perdre gairebé 26.000 entrades reservades per a premsa perquè no

es van fer servir. Per tant, preguem sigueu corresponsables i que feu ús de les entrades reservades. En cas contrari, el Festival podria aplicar penalitzacions als periodistes
que no facin servir les entrades sol·licitades.
Les entrades són úniques i exclusives per als acreditats. Per accedir a sala es
necessitarà l’acreditació de Premsa.
L'accés a les sales es realitzarà amb la lectura del codi de barres identificador que apareixerà en l'acreditació. No serà necessari recollir o imprimir entrades.
Sol·licitud d’entrevistes
La sol·licitud d’entrevistes també es realitzarà a través del web a partir de dilluns 26 de
setembre i estarà subjecta a la disponibilitat dels convidats. Les entrevistes es realitzaran en uns espais determinats per l’organització.

