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REKOMENDACIJOS ŽINIASKLAIDOS 
ORGANIZACIJOMS DĖL OLIMPINĖS NUOSAVYBĖS 
NAUDOJIMO VISUOMENĖS INFORMAVIMO TIKSLAIS 

Šios Rekomendacijos, kurias parengė TOK, yra skirtos sąžiningoms Žiniasklaidos 
organizacijoms, kurios vadovaudamosi toliau nurodytomis sąlygomis pageidauja naudoti 
Olimpinę nuosavybę informuodamos visuomenę (nekomerciniais tikslais) apie olimpines 
žaidynes. 

Šiame dokumente aiškiai neaptartam Olimpinės nuosavybės naudojimui yra reikalingas 
išankstinis raštiškas TOK sutikimas. Prašome kreiptis adresu legal@olympic.org. Dėl šiame 
dokumente numatyto olimpinių žiedų logotipo naudojimo visuomenės informavimo 
(nekomerciniais) tikslais prašome kreiptis adresu images@olympic.org.

Dėl Olimpinių žaidynių organizacinio komiteto (toliau – OŽOK) logotipo naudojimo 
visuomenės informavimo (nekomerciniais) tikslais prašome kreiptis į atitinkamą OŽOK adresu 
www.olympic.org/olympic-games.

Dėl Nacionalinio olimpinio komiteto (toliau – NOK) emblemos naudojimo visuomenės 
informavimo (nekomerciniais) tikslais prašome kreiptis į atitinkamą NOK adresu 
www.olympic.org/national-olympic-committees.

Bet kokius šių Rekomendacijų pažeidimus svarsto TOK ir imasi atitinkamų veiksmų, 
įskaitant, jei reikia, akreditacijos olimpinėse žaidynėse panaikinimą.

Šios Rekomendacijos yra taikomos Žiniasklaidos organizacijoms. Jos nėra taikomos 
olimpiniams partneriams, kuriems galioja jų atitinkamų susitarimų su TOK arba, atitinkamu 
atveju, su kitais olimpinio sąjūdžio dalyviais, sąlygos.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad šiose Rekomendacijose numatytos sąlygos, kurios yra 
taikomos olimpinėms žaidynėms, atitinkamai galioja ir jaunimo olimpinėms žaidynėms.

Šiose Rekomendacijose

„Transliuotojo teises turintys informacijos skleidėjai“ – tai transliuotojai, kuriems 
TOK yra suteikęs teisę transliuoti bei rodyti konkrečioje teritorijoje olimpines 
žaidynes, ir kurie kartu su pagrindiniais rėmėjais-partneriais, TOK globalios 
licencijos turėtojais bei TOK pasauliniais tiekėjais, taip pat OŽOK rėmėjais, 
įgijusiais su olimpinėmis žaidynėmis susijusias rėmimo, prekybos, tiekimo ar 
licencines teises, yra vadinami "Olimpiniais partneriais“.   

„Žiniasklaidos organizacijos“ – tai akredituota bei neakredituota rašytinė 
spauda, fotografai, transliuotojo teisių neturintys informacijos skleidėjai bei visos 
kitos teises turinčios informavimo priemonės. 

„Olimpinė nuosavybė“ – tai olimpinis simbolis (olimpiniai žiedai), olimpinių 
žaidynių emblema bei kiti olimpinių žaidynių ženklai, talismanai, piktogramos ir 
plakatai, žodiniai ženklai „olimpinis", „olimpinės žaidynės“ bei „olimpiada“, 
olimpinis devizas „Citius, Altius, Fortius“, įskaitant jų vertimą į anglų ir kitas 
kalbas, taip pat visa kita olimpinė terminologija.

TARPTAUITINIS 
OLIMPINIS 

KOMITETAS 



KONKRETIEMS ATVEJAMS 
TAIKOMOS TAISYKLĖS  

TRANSLIUOTOJO TEISIŲ NETURINTYS 
INFORMACIJOS SKLEIDĖJAI 

TURINYS

BENDRIEJI PRINCIPAI 
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Olimpinės nuosavybės ir Olimpiniams partneriams 
suteiktų išimtinių teisių apsauga neabejotinai yra ypač 
svarbi siekiant užtikrinti olimpinio sąjūdžio 
gyvybingumą.

Tiek Olimpinė nuosavybė, tiek olimpinis sąjūdis yra 
apsaugoti specialiais teisės aktais ir (arba) tarptautiniu 
lygiu vykdoma prekių ženklų registracija.  

Olimpinis simbolis „Tokijas 2020“ olimpinių žaidynių emblema 

„Tokijas 2020“ olimpinių žaidynių žodinis ženklas „Tokijas 2020“ olimpinių žaidynių talismanas

Tikslas: Olimpinės 
nuosavybės ir olimpinio 
sąjūdžio apsauga 

Nors TOK visiškai pripažįsta esminį Žiniasklaidos organizacijų 
vaidmenį informuojant apie olimpines žaidynes, TOK privalo 
užtikrinti, kad būtų gerbiamas Olimpinės nuosavybės 
vientisumas bei vertė. 
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Olimpinės nuosavybės 
vientisumas

Turi būti išsaugotas Olimpinės nuosavybės, įskaitant 
olimpinius žiedus, vientisumas. 

Todėl nėra galimi jokie Olimpinės nuosavybės, įskaitant 
olimpinius žiedus, pakeitimai ar iškraipymai, taip pat Olimpinės 
nuosavybės naudojimas su ja nesusijusioje medžiagoje ar 
kontekste (pvz. su olimpinėmis žaidynėmis nesusijusiuose 
straipsniuose). 

Pirmenybė teikiama spalvotai olimpinių žiedų versijai baltame fone

Vienspalviai olimpiniai žiedai yra alternatyva spalvotiems olimpiniams žiedams. Prireikus 
olimpiniai žiedai gal būti bet kurios iš šešių oficialių olimpinių spalvų
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Olimpinių žiedų vientisumas: dažniausiai pasitaikančios naudojimo klaidos 

Žiedų susikirtimo vietoje 
negalima daryti tarpų

Negalima keisti spalvų eiliškumo

Negalima pakeisti spalvų Negalima paryškinti kontūrų

Negalima naudoti skirtingų pilkos 
spalvos tonų

Naudojant vienspalvius olimpinius 
žiedus, turi būti pasirenkamos tik 
oficialios spalvos

Negalima įterpti vaizdų Negalima apkarpyti vaizdo

Negalima vaizdo ištempti arba 
iškreipti

Negalima keisti žiedų storio

Negalima naudoti spalvos tonų 
gradacijos

Negalima naudoti šešėlių

Negalima keisti olimpinių žiedų 
formos 

Negalima vaizduoti kaip objektų, figūrų, 
žmonių ar daiktų

Negalima įterpti vaizdų, žodžių 
ar piešinių

Olimpinių žiedų negalima naudoti 
ant formą iškreipiančių paviršių

Negalima apsukti  horizontaliai 

Negalima pasukti

Negalima apversti 

Negalima pasukti sukuriant 3D vaizdą 

Naudojant vienspalvius olimpinius žiedus, 
jų fonas negali būti kitos spalvos 

Spalvotų olimpinių žiedų fonas 
turi būti baltas 

Spalvotų olimpinių žiedų fonas 
turi būti baltas

Negalima naudoti grafinių elementų 
prieš olimpinius žiedus, už jų ar ant jų 

Pakeitimai
Olimpiniai žiedai jokiais atvejais negali būti kaip 
nors keičiami, įskaitant oficialių spalvų ar spalvų 
eiliškumo keitimą

Vaizdavimo kryptis 
Olimpiniai žiedai visuomet turi 
būti vaizduojami horizontaliai: 
trys žiedai viršuje ir du apačioje

Iškraipymai
Olimpiniai žiedai visuomet turi matytis visi ir 
jokiais atvejais negali būti kaip nors iškraipomi

Fonas
Fonas, kuriame vaizduojami 
olimpiniai žiedai, turi užtikrinti 
maksimalų matomumą

6Bet kokiam olimpinės nuosavybės naudojimui, kuris nėra apibrėžtas šiame dokumente, būtinas išankstinis raštiškas TOK sutikimas.

BENDRIEJI PRINCIPAI TRANSLIUOTOJO TEISIŲ NETURINTYS 
INFORMACIJOS SKLEIDĖJAI 

KONKRETIEMS ATVEJAMS 
TAIKOMOS TAISYKLĖS 



Informavimas Informavimas

Visuomenės informavimas 
(nekomerciniais tikslais)  

Olimpinę nuosavybę savo medžiagoje Žiniasklaidos 
organizacijos gali naudoti tik teisėtais tikslais, t. y. siekiant 
informuoti visuomenę (nekomerciniais tikslais) bei pranešti 
naujienas pateikiant faktinę nuorodą į (bei informaciją apie) 
olimpines žaidynes. Olimpinė nuosavybė visų pirma gali 
būti naudojama pateikiant su olimpinėmis žaidynėmis 
susijusias naujienas. 

Tačiau Olimpinę nuosavybę draudžiama naudoti 
komerciniais ar įmonės tikslais, reklamoje arba kitur 
naudojamame komerciniame turinyje ar kontekste, kurio 
tikslas yra reklamuoti kurį nors subjektą, prekės ženklą, 
prekę ar paslaugą, įskaitant priklausančius Žiniasklaidos 
organizacijoms, arba kaip nors kitaip sukurti bet kokią 
oficialią ar neoficialią sąsają su jais. 

Olimpinę nuosavybę draudžiama naudoti taip, kad 
atsirastų pagrindas teigti apie formalios ar oficialios 
sąsajos egzistavimą tarp Žiniasklaidos organizacijų, kitų 
trečiųjų šalių, prekių ženklų, prekių ar paslaugų ir TOK, 
olimpinių žaidynių organizacinių komitetų, olimpinių 
žaidynių, kitų olimpinės šeimos narių ar olimpinio sąjūdžio 
(pvz. Žiniasklaidos organizacijų ar bet kurių trečiųjų šalių 
reklaminėje medžiagoje ar reklaminių kampanijų metu). 

Komercinis naudojimas  Formali sąsaja
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Fotografija

Žiniasklaidos organizacijos informacijos pateikimo tikslais 
gali naudoti olimpinėse žaidynėse akredituotų fotografų 
padarytas nuotraukas, kuriose panaudota Olimpinė 
nuosavybė, ir kurias galima įsigyti iš naujienų agentūrų arba 
iš minėtų akredituotų fotografų. 

Olimpinių žaidynių nuotraukas draudžiama naudoti siekiant 
sukurti, visų pirma komerciniais ar reklaminiais tikslais, 
neleistiną sąsają, kurios tikslas yra reklamuoti kurį nors 
subjektą, prekės ženklą, prekę ar paslaugą, įskaitant 
priklausančius Žiniasklaidos organizacijoms.  

Patiksliname, kad naudoti nejudančius vaizdus, kurie 
imituoja judančius vaizdus, pvz. gif animaciją, yra griežtai 
draudžiama. 

Kiti susiję dokumentai: 
Fotografų įsipareigojimai 

Informavimas

Komercinė sąsaja 

Informavimas

Komercinė sąsaja 
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http://www.olympic.org/Documents/Various/IOC_Photographers_Undertaking.pdf


www.medianame.com/olympicgames

www.medianame.com/olympics

www.medianame.com/pyeongchang2018

www.medianameolympicgames.com

www.medianameolympics.com

www.medianamepyeongchang2018.com

Domenų vardai ir socialinės 
žiniasklaidos paskyros 

Žiniasklaidos organizacijoms neleidžiama kurti su 
olimpinėmis žaidynėmis susijusių specialių svetainių ar 
socialinės žiniasklaidos paskyrų. 

Tačiau Žiniasklaidos organizacijoms leidžiama sukurti 
olimpinėms žaidynėms skirtą poaplankį oficialioje 
Žiniasklaidos organizacijos interneto svetainėje arba 
socialinės žiniasklaidos paskyroje.

Svetainės Socialinė žiniasklaida  

www.socialmedia.com/medianame/olympicgames

www.socialmedia.com/medianame/olympics

www.socialmedia.com/pyeongchang2018

www.facebook.com/medianame/olympicgames

www.facebook.com/medianame/olympics

www.facebook.com/pyeongchang2018

www.twitter.com/medianame/olympicgames

www.twitter.com/medianame/olympics

www.twitter.com/pyeongchang2018

www.socialmedia.com/medianameolympicgames

www.socialmedia.com/medianameolympics

www.socialmedia.com/medianamepyeongchang2018

www.facebook.com/medianameolympicgames

www.facebook.com/medianameolympics

www.facebook.com/medianamepyeongchang2018

www.twitter.com/medianameolympicgames

www.twitter.com/medianameolympics

www.twitter.com/medianamepyeongchang2018
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Turinys/Dizainas Piktograma 

• Programėlės piktogramoje (miniatiūriniame simbolyje)
negali būti naudojami olimpiniai žiedai ir konkrečių
olimpinių žaidynių emblema;

• Programėlės pavadinime negali būti tokių žodžių,
kaip: „olimpinis (olimpiada) (olimpinės žaidynės)“ arba
šių frazių ekvivalentų užsienio kalba, ar bet kokių iš
šių žodžių išvestų naujadarų;

• Programėlės grafinė tapatybė ir grafinė aplinka
(programėlės piktograma ir pats programėlės vidus)
jokiais būdais negali sudaryti prielaidų manyti, kad
programėlė yra oficiali, arba kad ją kažkokiu būdu
patvirtino TOK arba kad ji yra susijusi su TOK,
olimpinėmis žaidynėmis ir (arba) olimpiniu sąjūdžiu.

Todėl draudžiamas bet koks konkrečioms 
olimpinėms žaidynėms paskelbto šrifto ir (arba) 
„Žaidynių tapatybės“ (angl. “Look of the Games“) ar 
bet kokių iš šių žodžių išvestų darinių arba spalvinių 
imitacijų naudojimas. 

Mobiliosios programėlės 
(angl. apps)

Jeigu Žniasklaidos organizacija pageidauja pranešti apie 
olimpines žaidynes naudodamasi mobiliąja programėle, 
tai reikėtų daryti naudojantis Žiniasklaidos organizacijos 
turima bendrąja programėle, joje sukuriant atskirą skiltį 
olimpinių žaidynių įvykiams apžvelgti.

Media Name
Olympic

News
Media Name

Žiniasklaidos 
priemonės 
pavadinimas 

Media Name

LATEST NEWS

OLYMPIC GAMESUPDATES
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Skaitmeninis formatas Socialinė žiniasklaida Spauda 

Media
Name

Olympic
Properties

Olympic
PropertiesMedia

Name

Tam, kad būtų išvengta klaidingų asociacijų su TOK, 
olimpinėmis žaidynėmis ar olimpiniu sąjūdžiu, draudžiama 
naudoti Olimpinę nuosavybę leidinio antraščių puslapio 
viršuje ar poraštėse ar ant tinklalapio ir (arba) socialinės 
žiniasklaidos paskyros ekranvaizdžio.  

Tačiau yra priimtinas Olimpinės nuosavybės naudojimas, 
iliustruojant apžvelgiamas olimpines žaidynes, tačiau ši 
Olimpinė nuosavybė turi būti naudojama atskirai nuo 
originalios leidinio antraštės ar poraštės juostos arba 
tinklalapio ir (arba) socialinių tinklų paskyros ekranvaizdžio. 
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Rėmimas, reklamos ir reklaminė medžiaga, matoma 
informacinio pobūdžio straipsnio puslapyje 

Leidžiama naudoti trečių asmenų reklamas ar reklaminę 
medžiagą informacinio pobūdžio straipsnio puslapyje, 
skirtame olimpinėms žaidynėms. Bet kokio olimpinio turinio 
(pvz., olimpinių rezultatų lentelė) rėmimas nėra leidžiamas, 
nebent tą darytų Olimpinis partneris, gavęs išankstinį TOK 
patvirtinimą. 

Tačiau trečiųjų šalių reklama turėtų būti aiškiai išsiskirta ir 
atskirta nuo informacinio pobūdžio straipsnio ir nuo bet 
kokios Olimpinės nuosavybės, kad būtų išvengta klaidingų 
asociacijų su TOK, olimpinėmis žaidynėmis ir (arba) 
olimpiniu sąjūdžiu. Tai apima, neapsiribojant, bet kokią 
reklamą ar reklaminę medžiagą, kuri persidengia, įsiterpia, 
įsikomponuoja ant atkuriamo arba pateikiamo informacinio 
pobūdžio straipsnio ar Olimpinės nuosavybės. 

Žiniasklaidos organizacijoms draudžiama sieti save su TOK 
ar pateikti save kaip oficialią, atrinktą, patvirtintą, patikrintą, 
privilegijuotą TOK, olimpinių žaidynių ar olimpinio sąjūdžio 
partnerę, siūlyti reklamuotis, teikti pasiūlymus ar pardavinėti 
bet kokią reklaminę ar komercinę galimybę, įskaitant, bet 
neapsiribojant, rėmimą, bet kuriai trečiai šaliai, jeigu tai būtų 
susiję su Olimpine nuosavybe ar olimpinėmis žaidynėmis. 

Lemiamu veiksniu bus laikomas pateikimas ir sudaromas 
įspūdis.

Aiškiai atskirta reklama

Įkyriai brukama reklama

Aiškiai atskirta Olimpinė nuosavybė

Nederama asociacija su Olimpine nuosavybe
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Skaitmeninis formatas Spauda Nėra draudžiama išleisti laikraščio ar žurnalo priedą ar 
specialų numerį, skirtą olimpinėms žaidynėms apžvelgti. 

Tačiau toks priedas turi būti pažymėtas kaip vienkartinis 
laikraščio (žurnalo), su kuriuo jis išleidžiamas, numeris, kad 
nesusidarytų klaidingas įspūdis, jog tai yra oficialus ar 
autorizuotas TOK ar kitos olimpinės organizacijos leidinys. 

Olimpines žaidynes apžvelgiančių priedų rėmėjais negali 
būti jokios kitos įmonės, išskyrus Olimpinius partnerius, 
kuriuos iš anksto raštu patvirtina TOK.   

Prieduose talpinamai reklamai ar rėmimui yra taikomos tos 
pačios taisyklės, kurios yra nustatytos 12 puslapyje. 

Draudžiama priedo visą reklaminį plotą skirti vienam 
reklamuotojui, kas jam suteiktų išskirtines teises ir 
susidarytų įspūdis, kad tarp reklamuotojo ir olimpinių 
žaidynių egzistuoja oficiali sąsaja. Olimpiniai partneriai turi 
iš anksto gauti rašytinį TOK sutikimą. 

Olimpines žaidynes apžvelgiantys papildomi leidiniai (priedai)
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Skaitmeninis formatas Spauda 

Olimpinė informacinė 
medžiaga   

Žiniasklaidos organizacijos teikdamos informaciją apie 
olimpines žaidynes visuomenės informavimo 
(nekomerciniais) tikslais kaip iliustraciją gali naudoti prekės 
ženklo neturinčią medžiagą (angl. unbranded), tokią kaip 
atgalinius laikmačius ir medalių lenteles. 

Tokios medžiagos naudojimui taikomi šiose 
Rekomendacijose išdėstyti principai, įskaitant, 
ankstesnėse šių Rekomendacijų dalyse nurodytas 
reklamai ir rėmimui taikomas taisykles.
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Skaitmeninis formatas Spauda 

Nuorodų bendrinimas 

Nuorodos į oficialias TOK interneto svetaines (pvz. 
www.olympic.org, www.olympicchannel.com) yra 
priimtinos tik su sąlyga, jei nuoroda yra suformatuota kaip 
paprastas tekstas, joje nėra naudojama Olimpinė 
nuosavybė ir ji negali būti siejama su jokiu rėmimu, 
reklamine medžiaga ar trečiąja šalimi (įskaitant 
Žiniasklaidos organizacijas) ar trečiosios šalies prekėmis ir 
paslaugomis, laikantis šiose Rekomendacijose nustatytų 
principų.
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Konkursai, žaidimai ir 
loterijos 

Žiniasklaidos organizacijoms draudžiama naudoti Olimpinę 
nuosavybę konkursuose, žaidimuose ar loterijose.

Žiniasklaidos organizacijoms draudžiama siūlyti bilietus ar 
pramogas kaip prizus už dalyvavimą konkursuose, 
žaidimuose ar loterijose. Loterija 

Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas

AD

Olimpinių žaidynių loterija 
Žiniasklaidos priemonės 

pavadinimas

AD

Žiūrėkite 
Žiniasklaidos priemonės 

pavadinimas 
ir laimėkite bilietus į koncertą!  

AD

Žiūrėkite 
Žiniasklaidos priemonės 
pavadinimas ir laimėkite 

bilietus į olimpines žaidynes! 

AD

Olimpinių žaidynių loterija 
Žiniasklaidos priemonės 

pavadinimas

AD

Žiūrėkite Žiniasklaidos 
priemonės pavadinimas ir 

laimėkite bilietus į 
olimpines žaidynes!

AD

Reklama nėra susijusi su olimpinių žaidynių 
įvykių nušvietimu

Reklama nėra susijusi su olimpinių žaidynių 
įvykių nušvietimu

16Bet kokiam olimpinės nuosavybės naudojimui, kuris nėra apibrėžtas šiame dokumente, būtinas išankstinis raštiškas TOK sutikimas.

BENDRIEJI PRINCIPAI TRANSLIUOTOJO TEISIŲ NETURINTYS 
INFORMACIJOS SKLEIDĖJAI 

KONKRETIEMS ATVEJAMS 
TAIKOMOS TAISYKLĖS 



News about 
the Olympic Games

News about an
International Federation

Championship

News about 
the Olympic Games

General News

Specialiosios taisyklės taikomos transliuotojo 
teisių neturintiems informacijos skleidėjams 

Pagal šias Rekomendacijas transliuotojo teisių neturintys 
informacijos skleidėjai gali naudoti Olimpinę nuosavybę 
ekrane (televizijoje, skaitmeninėse ar mobiliosiose 
platformose) tik visuomenės informavimo (nekomerciniais) 
iliustraciniais tikslais ir tik tada, kai pateikia olimpinių 
žaidynių naujienas (o ne bendro pobūdžio sporto ar 
naujienų programose ar kitose programose ar 
informuodami apie kitus sporto įvykius ir (arba) renginius), 
laikydamiesi toliau nurodytų apribojimų.  

Transliuotojo teisių neturintys informacijos skleidėjai visais 
atvejais privalo laikytis jiems taikomų papildomų TOK 
rekomendacijų, t. y.: 

• Naujienų pateikimo taisyklių, taikomų 2018 m.
vasario 9-25 d. XXIII žiemos olimpinėms žaidynėms
Pjogčange (angl. News Access Rules applicable to 
the XXIII Olympic Winter Games, PyeongChang, 
9-25 February 2018);

• TOK rekomendacijų socialinei ir skaitmeninei
žiniasklaidai, taikomų 2018 m. Pjogčango XXIII
žiemos olimpinėms žaidynėms akredituotiems
asmenims (angl. IOC Social and Digital Media 
Guidelines for persons accredited to the XXIII 
Olympic Winter Games, PyeongChang 2018)

17Bet kokiam olimpinės nuosavybės naudojimui, kuris nėra apibrėžtas šiame dokumente, būtinas išankstinis raštiškas TOK sutikimas. 17Bet kokiam olimpinės nuosavybės naudojimui, kuris nėra apibrėžtas šiame dokumente, būtinas išankstinis raštiškas TOK sutikimas.

BENDRIEJI PRINCIPAI TRANSLIUOTOJO TEISIŲ NETURINTYS 
INFORMACIJOS SKLEIDĖJAI 

KONKRETIEMS ATVEJAMS 
TAIKOMOS TAISYKLĖS 

http://www.olympic.org/Documents/social_media/ioc_social_digital_media_guidelines_rio2016_final_eng.pdf


Skaitmeninis grafinis 
ženklas ir/ar logotipas

Transliuotojo teisių neturintiems informacijos skleidėjams 
draudžiama susikurti olimpinį skaitmeninį ekrane rodomą 
grafinį ženklą ar savo sudėtinį logotipą su Olimpine 
nuosavybe ar naudoti Olimpinę nuosavybę logotipe. 

Media Name Media Name

Media Name
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Transliuotojo teisių neturintiems informacijos skleidėjams 
draudžiama ant priemonių (pvz., ant mikrofonų, uniformų 
ar ženklelių), kuriose yra prekinis ženklas, naudoti 
Olimpinę nuosavybę, tiek studijoje, tiek ir už jos ribų. 

Žiniasklaidos prekiniai ženklai 

Network

Brand

Network
Brand

Network
Brand
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Studijos išdėstymas ir fonas

Transliuotojo teisių neturintiems informacijos skleidėjams 
draudžiama dekoruoti studiją Olimpine nuosavybe ar sukurti 
olimpinį logotipą. 

Transliuotojo teisių neturintiems informacijos skleidėjams 
draudžiama rengti reportažus apie Olimpines žaidynes, kurių 
fone rodomi olimpinių varžybų ar olimpinių objektų kadrai 
(tiesioginiai ar netiesioginiai), nes tai sudarytų įspūdį, kad jie yra 
Transliuotojo teises turintys informacijos skleidėjai. Primename, 
kad judančių vaizdų naudojimui yra taikomos Naujienų 
naudojimo taisyklės. 

Olympic Games News Reporting

Olympic Games News Reporting

Network brand

Network Brand 
at the Olympic Games

LIVE OLYMPIC
EVENT

Leidžiama naudoti tik nejudantį vaizdą iš 
lauko pusės trumpo reportažo metu 
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Transliuotojo teisių neturintiems informacijos skleidėjams 
draudžiama naudoti Olimpinę nuosavybę programų 
pavadinimuose. 

Programų pavadinimai 

Road to 
PyeongChang

Destination
Korea

Road to
PyeongChang 

2018

Road to the 
Olympic Games

Media Name
Olympic

Coverage
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Rėmimas neleidžiamas 

Vadovaujantis šiose Rekomendacijose nustatytomis 
taisyklėmis, draudžiama remti olimpinį turinį ar jo 
atgaminimą ar pateikimą, išskyrus atvejus, kai tai daro 
Olimpinis partneris, gavęs išankstinį TOK sutikimą raštu. 

Olympic Games News Reporting

Olympic Games
News Reporting
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