
Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

 

NOB Közösségi Média-, Blog- és Internet Irányelvek a 2012-es londoni Olimpiai 
Játékok résztvevői és egyéb akkreditált személyek számára  

 

1. Bevezető 

A NOB ösztönzi és támogatja az Olimpiai Játékokon résztvevő sportolókat és egyéb akkreditált 
személyeket, hogy használják a „közösségi médiát”, hogy posztokat, blogbejegyzéseket írjanak és 
tweeteljenek élményeikről. Az ilyen tevékenységnek tiszteletben kell tartania az Olimpiai Chartát, és 
meg kell felelnie az alábbiaknak. Általánosságban véve a NOB szeretné, ha az emberek 
megosztanák élményeiket a közösségi médián keresztül. Alapszabályként a NOB minden közösségi 
média- és blogtevékenységet ösztönöz az Olimpiai Játékokon, amennyiben az nem kereskedelmi 
és/vagy hirdetési célt szolgál. 

A jelen Közösségi Média-, Blog- és Internet Irányelvekben használt rövidítések jelentését az 
Irányelvek végén található Definíciók fejezet tartalmazza. 

A jelen Irányelvek az Olimpiai Játékok időtartama alatt a résztvevőkre és egyéb akkreditált 
személyekre vonatkoznak. 

2. Bejegyzések, blogok és tweetek  

A NOB arra biztatja a résztvevőket és egyéb akkreditált személyeket, hogy tegyenek közzé 
kommenteket közösségi médiaplatformokon és weboldalakon, illetve tweeteljenek az Olimpiai 
Játékok alatt, és teljesen elfogadható, hogy egy résztvevő vagy egyéb akkreditált személy személyes 
bejegyzésben, blogban vagy tweetben számoljon be. Az ilyen bejegyzéseknek, blogoknak és 
tweeteknek azonban egyes szám első személyben, naplószerű formátumban kell megjelenniük, és 
nem újságírói beszámolóként, azaz nem lehet jelentés a versenyről vagy kommentár az egyéb 
résztvevők vagy akkreditált személyek tevékenységére vonatkozóan, valamint nem tehet közzé más 
személy vagy szervezet szempontjából bizalmas vagy személyes információt. A tweet ebben az 
értelmezésben rövid blognak minősül, és ugyanazok az irányelvek vonatkoznak rá, hogy egyes szám 
első személyben, naplószerűen kell megírni. 

A bejegyzéseknek, blogoknak és tweeteknek mindenkor tiszteletben kell tartaniuk az Olimpiai 
Chartában foglalt olimpiai szellemiséget és az Olimpizmus alapelveit, méltóságteljesnek és 
ízlésesnek kell lenniük, és nem tartalmazhatnak vulgáris vagy obszcén szavakat vagy képeket. 

3. Fényképek 

A résztvevők és egyéb akkreditált személyek közzétehetnek az Olimpiai Helyszíneken készített 
fényképeket személyes használatra. Tilos az ilyen fényképeket kereskedelmi forgalomba hozni, 
eladni vagy más módon terjeszteni. 

4. Videó-/Hanganyag 

A résztvevőknek és egyéb akkreditált személyeknek tilos a rendezvényekről, versenyekről vagy az 
Olimpiai Helyszíneken tartott egyéb tevékenységekről videó- és/vagy hanganyagot közzétenniük. Az 
ilyen videó- és/vagy hanganyagokat csupán saját felhasználásra szabad felhasználni, és tilos 
feltölteni és/vagy megosztani bejegyzésben, blogon vagy tweetben semmilyen közösségi 
médiafelületen vagy weboldalon.  

Az Olimpiai Helyszíneken kívül készült videó- és/vagy hanganyagok nem képezik a fenti korlátozások 
tárgyát. 



5. Sportolók és egyéb, az Olimpiai Faluban elszállásolt akkreditált személyek 

A védett környezet miatt szigorúbb irányelvek vonatkoznak az Olimpiai Falu lakóterületére: minden 
bejegyzést, blogot és tweetet egyes szám első személyben, naplószerű formátumban kell írni; a 
sportolókról vagy az Olimpiai Faluban tartózkodó egyéb akkreditált személyekről készült fényképeket 
szabad közzétenni, de ha más személy is látható a fényképen, attól a fényképet közzétevő 
személynek előzetes engedélyét kell kérnie. A lakóterületen belül készült videóanyagokat csak saját 
célra szabad felhasználni, és tilos közzétenni, ezen belül bármilyen weboldalra vagy közösségi 
médiafelületre feltölteni. 

6. Média 

Az akkreditált média szabadon használhatja a közösségi médiafelületeket bona fide beszámolási 
célokra. Az akkreditált fényképészek által készített fényképeket közzé lehet tenni beszámoló céljaira 
közösségi médiafelületeken a Fényképészek Vállalásaival összhangban. Az Irányelvek minden 
további rendelkezése teljesül. 

7. Olimpiai Jelek  

A résztvevők és egyéb akkreditált személyek nem használhatják a NOB tulajdonát képező Olimpiai 
Jelképet, ti. az öt egymásba fonódó kört egyedül használva, bejegyzéseikben, blogjaikon vagy 
tweetjeikben bármilyen közösségi médiafelületen vagy weboldalon. A résztvevők és egyéb akkreditált 
személyek használhatják az „olimpia” szót és más olimpiával kapcsolatos szavakat bejegyzéseikben, 
blogjaikon vagy tweetjeikben bármilyen közösségi médiafelületen vagy weboldalon tényszerű 
utalásként, amennyiben az „olimpia” szó és más olimpiával kapcsolatos szavak nem kötődnek 
harmadik félhez vagy harmadik fél termékeihez vagy szolgáltatásaihoz. A résztvevők és egyéb 
akkreditált személyek nem használhatják a további olimpiai megjelöléseket, mint a nemzeti Olimpiai 
Bizottság és/vagy a LOCOG emblémáit vagy kabalafiguráit bejegyzéseikben, blogjaikon vagy 
tweetjeikben bármilyen közösségi médiafelületen vagy weboldalon saját nemzeti Olimpiai Bizottságuk 
és/vagy a LOCOG előzetes írásos beleegyezése nélkül. 

8. Hirdetés és szponzoráció  

A résztvevők és egyéb akkreditált személyek nem népszerűsíthetnek semmilyen márkát, terméket 
vagy szolgáltatást bejegyzéseikben, blogjaikon vagy tweetjeikben bármilyen közösségi médiafelületen 
vagy weboldalon. A résztvevők és egyéb akkreditált személyek nem köthetnek kizárólagos üzleti 
szerződést semmilyen vállalattal bejegyzéseik, blogjaik vagy tweetjeik tekintetében bármilyen 
közösségi médiafelületen vagy weboldalon saját nemzeti Olimpiai Bizottságuk előzetes írásos 
beleegyezése nélkül    

Az Olimpiai Charta 40. szabályával összhangban az Olimpiai Játékokon résztvevő semelyik sportoló, 
edző vagy hivatalos kísérő nem engedélyezheti személye, neve, képe vagy sportteljesítménye 
felhasználását hirdetési célra, kivéve azt, ha a NOB Végrehajtó Bizottsága engedélyezi1. 

9. Domainnevek/URL-ek/oldalak elnevezése 

Az „Olimpia” szót vagy egyéb vonatkozó szót (vagy ezek bármilyen idegen nyelvű megfelelőjét) 
tartalmazó domainnevek és URL-ek használata tilos, kivéve a NOB által előzetesen jóváhagyott 
eseteket. Például a www.[myname]olympic.com cím nem engedélyezett, míg a 
www.[myname].com/olympic igen, de ez csupán az Olimpiai Játékok Időtartamára vonatkozik, 
amelyre a jelen Irányelvek vonatkoznak. A résztvevők és egyéb akkreditált személyek sem hozhatnak 
létre önálló olimpiai témájú weboldalt, alkalmazást vagy más megoldást, amelyen keresztül az 
Olimpiai Játékokról számol be. 

10. Linkek 

                                                            
1 Körlevél valamennyi nemzeti Olimpiai Bizottság részére, 2011. május 



A NOB arra buzdítja a résztvevőket és egyéb akkreditált személyeket, hogy blogjaikon, weboldalaikon 
vagy közösségi médiafelületeiken az Olimpiai Mozgalom hivatalos honlapjára (www.olympic.org), az 
Olimpiai Játékok hivatalos honlapjára (www.london2012.com) és a helyi nemzeti Olimpiai Bizottság 
hivatalos honlapjára mutató linkeket helyezzenek el. 

11. Felelősség 

Amennyiben résztvevők és egyéb akkreditált személyek úgy döntenek, hogy bármely kommentet, 
véleményt és bármilyen egyéb anyagot közzétesznek bármilyen módon, beleértve egy bejegyzést, 
blogot vagy tweetet bármilyen közösségi médiafelületen vagy weboldalon, kizárólagos felelősséggel 
bírnak. Személyesen vonhatóak felelősségre bármilyen becsületsértőnek, obszcénnak vagy 
jogsértőnek minősített kommentár és/vagy anyag okán. Tilos (i) megsérteniük az Olimpiai Játékokon 
a résztvevők és egyéb akkreditált személyek és jogi személyek magánéletét a szóban forgó 
résztvevők, személyek és jogi személyek hozzájárulása nélkül, (ii) megzavarniuk az Olimpiai Játékok 
versenyeit vagy ünnepélyeit, a NOB, a LOCOG vagy egyéb, az Olimpiai Játékok szervezetébe tartozó 
jogi személyek szerepét és kötelezettségeit, illetve (iii) megszegniük az Olimpiai Játékok biztonságos 
menetéért hozott biztonsági rendelkezéseket. A résztvevők saját felelősségükre tesznek közzé 
véleményeket és egyéb anyagokat, és egyértelművé kell tenniük, hogy a közzétettek saját nézeteiket 
tartalmazzák. 

12. Monitoring 

A NOB folyamatosan monitorozni fogja az olimpiai online tartalmakat, hogy biztosítsa a jogosult 
közvetítők és szponzorok jogainak, valamint az Olimpiai Charta rendelkezéseinek betartását. A NOB 
valamennyi résztvevő és akkreditált személy segítségét kéri bármilyen tevékenység vagy weboldal 
megállításában, ami az Olimpiai Játékok és az Olimpiai Mozgalom jó hírnevét támadja vagy 
hátrányosan befolyásolja. A NOB arra kéri azokat a résztvevőket és egyéb akkreditált személyeket, 
akik nem engedélyezett tartalmat találnak, hogy haladéktalanul jelentsék a 
www.olympicgamesmonitoring.com. 

13. Az Irányelvek megszegése 

Bármely szervezettől vagy személytől értesítés nélkül megvonható az akkreditáció az Olimpiai 
Játékokra a NOB döntése szerint a jelen Irányelvek betartása érdekében. A NOB fenntartja a jogot, 
hogy bármilyen egyéb megfelelő intézkedést tegyen a jelen Irányelvek megszegésének esetében, 
beleértve „Eltávolítási Felszólítás” kibocsátását, kár okozása miatt tett jogi lépéseket, illetve egyéb 
szankciók kivetését.  

A résztvevőkre és egyéb akkreditált személyekre további irányelvek és szankciók vonatkozhatnak a 
közösségi média, blogok és az internet terén, amelyeket saját nemzeti Olimpiai Bizottságuk vet ki. 

14. Módosítás/Értelmezés 

A NOB fenntartja a jogot a jelen Irányelvek módosítására szükség esetén. A NOB Végrehajtó 
Bizottsága a mérvadó a jelen Irányelvek értelmezése és alkalmazása terén. Az Irányelvek angol 
nyelvű változata tekintendő mérvadónak. 

15. Definíciók 

“Játékok Jelei” az Olimpiai játékokat azonosító hivatalos ábra, kabalafigura, piktogram és egyéb 
jelölés, kép, logó vagy jelvény, nem beleértve az Olimpiai Jelképet 

“Irányelvek” NOB Közösségi Média-, Blog- és Internet Irányelvek a 2012-es londoni Olimpiai 
Játékok résztvevői és egyéb akkreditált személyek számára   

“IBC” International Broadcast Centre (Nemzetközi Közvetítő Központ) 

“NOB” Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

“LOCOG” Londoni Olimpiai Szervezőbizottság  



“MPC” Main Press Centre (Elsődleges Sajtóközpont) 

“Olimpiai Játékok” a 2012-es londoni Olimpiai Játékok, melyeket 2012. július 27. és augusztus 12. 
között rendeznek meg 

“Olimpiai Helyszínek” minden olyan helyszín, ahova csak olimpiai akkreditációs kártyával vagy 
jeggyel lehet belépni, beleértve az Olimpiai Falut, a Faluteret, a versenyhelyszíneket, az edző 
helyszíneket és az Olimpiai Park Fő Helyszínt 

“Olimpiai Jelek” az Olimpiai Szimbólum és a Játékok Jelei 

“Olimpiai Park Fő Helyszín” az elsődleges olimpiai helyszín Kelet-Londonban, amely több Olimpiai 
Helyszínt is magába foglal, beleértve az Olimpiai Falut, az Olimpiai Stadiont, a Vízi Sport Központot, 
a NKK-t, az ESK-t és számos egyéb olimpiai sport pályáit 

“Olimpiai Jelkép” az öt egymásba fonódó kör önmagában 

“Olimpiai Játékok Időtartama” az Olimpiai Falu 2012. július 6-ai megnyitásától az Olimpiai Falu 
2012. augusztus 5-ei lezárásáig terjedő időszak 

“Eltávolítási Felszólítás” utasítás egy résztvevőnek, egyéb akkreditált személynek vagy harmadik 
félnek, hogy távolítsa el egy blog részét vagy egészét megadott időn belül 

“Falutér” az Olimpiai Falu lakóterülete melletti, elkülönített Tér, ahol több esemény is zajlik majd, 
beleértve a Csapatüdvözlő Ünnepélyeket 

 


