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1. Megértve, hogy az Olimpiai Játékok résztvevőjeként egy kivételes, folyamatos nemzetközi és 
történelmi jelentőségű eseményen szerepelek, és tekintettel a Játékokon való részvételem 
elfogadására, egyetértek azzal, hogy az Olimpiai Játékok idején az Olimpiai Játékok és az Olimpiai 
Mozgalom népszerűsítéséhez kapcsolódóan filmre vegyenek, televízión közvetítsenek, 
fényképezzenek, azonosítsanak és / vagy egyéb módon rögzítsenek a Nemzetközi olimpiai Bizottság 
(NOB) által most vagy a későbbiekben engedélyezett feltételek szerint, illetve célok érdekében, 
beleértve azt is, hogy a NOB által erre felhatalmazott bármely harmadik fél járjon el így.  
 
2. Kijelentem, hogy elolvastam, és teljes mértékben megismertem a jelenleg hatályos Olimpiai Charta 
rendelkezéseit, és vállalom, hogy valamennyi ilyen rendelkezést tiszteletben tartok, különös tekintettel 
az Olimpiai Charta rendelkezéseire az Olimpiai Játékokon történő részvétellel kapcsolatban (beleértve 
a 40. cikket és annak kiegészítő rendelkezését), valamint az Olimpiai Játékok tömegtájékoztatási 
eszközök útján történő közvetítésével kapcsolatban (48. cikk és annak kiegészítő rendelkezése), 
valamint az Olimpiai Játékokon résztvevő személyeken, ruházatukon és felszerelési tárgyaikon 
megjelenített bárminemű reklám vagy hírverés tilalmával kapcsolatosan (az 50. cikk kiegészítő 
rendelkezése).  
 
Vállalom továbbá, hogy betartom az Olimpiai Játékok idején hatályos Nemzetközi Doppingellenes 
Kódex rendelkezéseit, valamint a Londonban, 2012-ben megrendezésre kerülő XXX. Olimpia 
Játékokra  alkalmazandó NOB Doppingellenes Szabályokat, (a továbbiakban: „NOB Doppingellenes 
Rendelkezések"), beleértve a vér- és vizelet mintavétel folyamatára vonatkozó rendelkezéseket, és 
tudomásul veszem azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a NOB Doppingellenes 
Rendelkezései 3. függeléke szerinti értesítéskor érvényesek. Vállalom továbbá, hogy betartom a NOB 
Etikai Kódex rendelkezéseit, különös tekintettel az Olimpiai Játékokkal kapcsolatos sportfogadási 
tevékenységben történő részvétel, valamint e tevékenység támogatásának vagy hirdetésének 
tilalmára vonatkozó rendelkezéseket  (beleértve a bennfentes információ kiszivárogtatásának tilalmát), 
és vállalom, hogy betartom a XXX. Olimpiai Játékokon akkreditált személyek számára kidolgozott 
Közösségi média, Blog és Internethasználati NOB Iránymutatás rendelkezéseit.  
 
3. Kijelentem, hogy kimerítően ismerem a XXX. Olimpiai Játékokon történő részvételemre vonatkozó 
valamennyi rendelkezést, és hogy e rendelkezésekre a Nemzeti Olimpiai Bizottságom,  és / vagy a 
Nemzeti Sportszövetségem vagy a Nemzetközi Sportági Szövetségem kifejezetten felhívta a 
figyelmem, és azokat kifejezetten elfogadom. 
 
4. Kijelentem, hogy bármely olyan fotót vagy filmfelvételt, amelyet az Olimpiai Játékok során készítek, 
beleértve a bármely olimpiai helyszínen küzdő sportolókról készült felvételeket, kizárólag személyes 
és nem kereskedelmi célra használok fel, hacsak a NOB nem adott a számomra előzetes írásbeli 
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hozzájárulást. 
 
5. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy: 
a. A saját felelősségemre veszek részt a XXX. Olimpiai Játékokon, és minden ésszerű intézkedést 
megteszek annak érdekében, hogy megvédjem magam a részvételből eredő kockázatokkal szemben,  
b. Felelős vagyok az Olimpiai Játékok helyszíneire vitt minden vagyontárgyért, és tudomásul veszem, 
hogy sem az Olimpiai és Paralimpiai Játékok Londoni Szervező Bizottsága (a továbbiakban LOCOG), 
sem a NOB nem vállal felelősséget a vagyontárgyak elvesztéséért vagy károsodásáért. 
6. Vissza nem vonható módon (a törvény által megengedett mértékben) felmentem a LOCOG és a 
NOB testületeit (valamint ezek tagjait, igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, önkénteseit, 
alvállalkozóit és ügynökeit) bármilyen, az Olimpiai Játékokon történő részvételemből eredő, általam 
elszenvedett veszteség, sérülés vagy kár iránti felelősség alól.  
 
 
 
7. A személyemre vonatkozó információkkal ("Személyes adataim") kapcsolatban hozzájárulok ahhoz, 
hogy:  
a. A NOB és a LOCOG gyűjtse, tárolja és felhasználja Személyes adataimat (beleértve azok tárolását 
a NOB európai szerverein), és amennyiben szükséges, azokat harmadik felek rendelkezésére 
bocsássa az Olimpiai Játékokon történő részvételem, és / vagy az Olimpiai Játékok 
megszervezésének megkönnyítése céljából, az ehhez szükséges mértékben;  
b. személyes adataimat átadja az Egyesült Királyság Belügyminisztériumának, és rajta keresztül 
harmadik feleknek, valamint hozzájárulok az ilyen adatok és potenciálisan bármely vonatkozó 
érzékeny személyes adatom feldolgozásához, (beleértve a le nem töltött büntetőítéletekkel 
kapcsolatos adatokat is), amennyiben ez a Belügyminisztérium által végzett biztonsági és egyéb 
átvilágításokhoz szükséges annak érdekében, hogy megszerezzem a szükséges akkreditációt az 
Olimpiai Játékokra; 
c. hogy a NOB, a LOCOG és más harmadik felek, köztük a bűnüldözési és határőrizeti szervek 
megoszthassák egymással és harmadik felekkel személyes adataimat a fenti 2. cikkben említett 
rendelkezések, szabályok és kiegészítő szabályok (például dopping-ellenes és / vagy sportfogadási 
szabályok) megsértésének vizsgálata és / vagy az ellenük történő büntetőjogi fellépés céljából. 
d. személyes és statisztikai adataimat gyűjtsék és felhasználják a NOB által jóváhagyott, az Olimpiai 
Játékok idején megvalósított kutatási projektek keretében (pl. sportolói életrajz, kérdőívek, 
filmforgatás, mérések, orvosi vizsgálatok stb); és 
e. személyes adataimat bármely egyéb olyan módon felhasználják, amire tőlem a NOB és / vagy a 
LOCOG tőlem kifejezett felhatalmazást kap . 
 
8. Egyetértek azzal, hogy Olimpiai Játékok során kialakuló, a Játékokból eredő vagy azokkal 
összefüggésben felmerülő bármilyen vita, véleménykülönbség vagy követelés, amennyiben azt az 
illetékes Nemzeti Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Sportági Szakszövetség, valamint a LOCOG által 
kialakított jogorvoslati keretek között nem sikerült rendezni, a Nemzetközi Sport Választottbíróság 
(CAS) kizárólagos hatáskörébe tartozik, s a CAS kötelező érvényű döntést hoz az Olimpiai Játékokra 
vonatkozó Elbírálási Szabályzattal összhangban, amely a Sporttal kapcsolatos Elbírálási Szabályzat 
része. Az elbírálásra a svájci nemzetközi magánjogi törvény 12. cikkével összhangban, Lausanne-i 
(Svájc) székhellyel kerül sor. A CAS saját hatáskörben dönt, és kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az 
átmeneti vagy tartós rendelkezések meghozatalára. A CAS döntései véglegesek, kötelező érvényűek, 
ellenük fellebbezésre nincs mód. Ezennel lemondok minden olyan jogomról, hogy követeléssel lépjek 
fel e döntéssel szemben, bírósági vagy peres úton támadjam meg, vagy bármilyen egyéb 
jogorvoslattal éljek vele szemben, és kijelentem, hogy nem fogok így eljárni.  
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Résztvevő aláírása 
 
 
 
Nemzeti OB aláírása és pecsétje* 
 
 
 
 
 

9. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az Olimpiai Játékokon történő részvételem feltétele, hogy 
érvényes módon elfogadom és tiszteletben tartom a jelen Részvételi Feltételek Űrlap valamennyi 
rendelkezését. 
 
10. A NOB ezennel igazolja és garantálja, hogy minden vonatkozó szabályt, beleértve a fent 
említetteket, tiszteletben tartottak és megismertettek a résztvevőkkel, és a NOB felhatalmazást nyert 
az érintett Nemzeti Sportszövetségtől, hogy az utóbbi nevében aláírja a jelen Részvételi Feltételek 
Űrlapot a Nemzetközi Sportági Szakszövetség jóváhagyásával. 
 
 
 
 
 

 
Date 

 
 

 
* A Nemzeti OB ezen a Részvételi Feltételek Űrlapon szereplő aláírásának hiányában 
a résztvevő akkreditációjára kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a résztvevő 
neve szerepel a Nemzeti OB Küldöttség Részvételi Engedélyezési Űrlapon, amelyet a 
Nemzeti OB a Küldöttség Részvételi Találkozó során (DRM) aláírt. 
Figyelem: A jelen űrlapot legkésőbb március 2012. március 23-ig el kell juttatni a 
LOCOG 2012 akkreditációs részlegéhez  
Ez a dokumentum és a 2012-es Londoni Játékok hivatalos jelképei: © London 
Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Limited (Olimpiai 
és Paralimpiai Játékok Londoni Szervező Bizottsága Ltd., LOCOG) 2007-2011. 
Minden jog fenntartva. 
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 Szülő / Törvényes Gyám Hozzájárulási Nyilatkozata 
Kiskorúak Számára 

Kérjük LATIN NAGYBETŰKKEL olvashatóan 
kitölteni  

 
Megjegyzés: Ezt az űrlapot a Részvételi Feltételek Űrlap aláírása napján 18 éves 
kort be nem töltött résztvevő szülőjének / törvényes gyámjának kell kitöltenie és 
aláírnia. Ellenkező esetben a résztvevő nem vehet részt a 2012. évi Londoni XXX. 
Olimpiai Játékokon (a továbbiakban: „A XXX. Olimpiai Játékok”). 
Családi név  Jelenlegi lakcím (utca, házszám) 
Keresztnév Jelenlegi lakóhely (település) 
Születési dátum (nap/hó/év) 
 
 Jelenlegi lakóhely 
(megye/állam/tartomány) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résztvevő neve                       Jelenlegi lakcímhez tartozó 
irányítószám 
 
 
 
 
Résztvevőhöz fűződő kapcsolat (pl.: Apa, Anya, Törvényes Gyám)                     
Jelenlegi lakóhely (megye/állam/tartomány) 
 
 
 

 
 

Kijelentem, hogy én vagyok a Részvételi Feltételek Űrlapon megjelölt résztvevő 
szülője / törvényes gyámja (nem kívánt törlendő), és hogy: 
1. Egyetértek azzal, hogy a fent nevezett résztvevő részt vegyen a XXX. Olimpiai 
Játékokon, és aláírja Részvételi Feltételek Űrlapot, és vállalom, hogy gondoskodom 
róla, hogy a résztvevő betartja Részvételi Feltételek Űrlap és az Olimpiai Charta 
rendelkezéseit és feltételeit. 
2. Kijelentem, hogy: 
a. Elolvastam a Részvételi Feltételek Űrlapot és az Olimpiai Chartát, értem azok 
tartalmát, és kimerítően elmagyaráztam a résztvevőnek a bennük foglalt feltételeket és 
azok következményeit; 
b. A résztvevő elolvasta a Részvételi Feltételek Űrlapot és az Olimpiai Chartát, és a 
magyarázataimmal együtt megértette a bennük foglalt feltételeket és azok 
következményeit; 
c. Egyetértek a Részvételi Feltételek Űrlap összes rendelkezésével és elfogadom 
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azokat, és vállalom, hogy gondoskodom arról, hogy a résztvevő eleget tesz a 
Részvételi Feltételek Űrlap értelmében rá háruló kötelezettségeknek.  
d. Tájékoztattam a résztvevő Nemzeti Olimpiai Bizottságát minden vele kapcsolatos 
konkrét egészségügyi körülményről és szükségletről. 
 
3. Küldöttségvezető felhatalmazása: Ezennel visszavonhatatlanul felhatalmazom a 
résztvevő Nemzeti Olimpiai Bizottságának Küldöttségvezetőjét, hogy adja meg a 
szükséges hozzájárulást minden olyan esetben, ahol és amikor az a résztvevő 
részvételéhez szükséges a XXX. Olimpiai Játékokhoz kapcsolódó bármely 
eseményen vagy programon. Egyetértek azzal, hogy a résztvevő bármilyen orvosi 
kezelésben részesüljön, amennyiben az Egyesült Királyságban a XXX. Olimpiai 
Játékok során bármilyen sérülés vagy megbetegedés éri.  
4.  Feloldás és mentésítés: Tekintettel arra, hogy a NOB és a LOCOG elfogadta, 
hogy a résztvevő vegyen részt a XXX. Olimpiai Játékokon, vissza nem vonható módon 
(a törvény által megengedett mértékben) felmentem a NOB és a LOCOG testületeit 
(valamint ezek tagjait, igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, önkénteseit, 
alvállalkozóit és ügynökeit) bármilyen, a résztvevő által a XXX. Olimpiai Játékokon 
történő részvételből eredő veszteség, sérülés vagy kár iránti felelősség alól.  
5. Választottbíróság: Egyetértek azzal, hogy a jelen Beleegyezési Nyilatkozattal 
kapcsolatban felmerülő bármilyen vita, véleménykülönbség vagy követelés, 
amennyiben azt barátságos úton nem sikerült rendezni, a Lausanne-i (Svájc) 
Nemzetközi Sport Választottbíróság (CAS) kizárólagos hatáskörébe tartozik, amely 
végleges és kötelező érvényű döntést hoz a Sporttal kapcsolatos Elbírálási 
Szabályzattal összhangban. Az elbírálásra Lausanne-i (Svájc) székhellyel kerül sor. 
A CAS döntései véglegesek, kötelező érvényűek, ellenük fellebbezésre nincs mód. 
Ezennel lemondok minden olyan jogomról, hogy követeléssel lépjek fel e döntéssel 
szemben, bírósági vagy peres úton támadjam meg, vagy bármilyen egyéb 
jogorvoslattal éljek vele szemben, és kijelentem, hogy nem fogok így eljárni 
semmilyen egyéb bíróság vagy testület előtt.

Aláírta:        Dátum 
 
 
 
 
Résztvevő szülője / törvényes gyámja (nem kívánt törlendő)  
A Nemzeti Olimpiai Bizottság nyilatkozata 
 Tanúsítjuk és megerősítjük, hogy a fenti személy a résztvevő apja / anyja / törvényes 
gyámja (nem kívánt törlendő), és elismerjük, hogy Küldöttségvezetőnk felelősséget 
vállal a résztvevőért a fenti 3. cikkben kifejtettek szerint. 
A Nemzeti OB nevében egyetértőleg elolvasta: 
Aláírta: Dátum 
 
 
 
 
 
 
Nemzeti OB Elnök / Főtitkár, vagy Küldöttségvezető aláírása, neve és bélyegzője 
 
Küldöttségvezetői minőségben egyetértőleg elolvasta  
Aláírta:        Dátum 
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Küldöttségvezető 
Figyelem: A jelen űrlapot legkésőbb március 2012 március 23-ig el kell juttatni a 
LOCOG 2012 akkreditációs részlegéhez  
Ez a dokumentum és a 2012-es Londoni Játékok hivatalos jelképei: © London 
Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Limited 
(Olimpiai és Paralimpiai Játékok Londoni Szervező Bizottsága Ltd., LOCOG) 2007-
2011. Minden jog fenntartva. 

 
40. § Részvételi jogosultságra vonatkozó előírások 
Az Olimpiai Játékokra szóló részvételi jogosultság teljesítése érdekében a sportoló, 
edző vagy egyéb hivatalos kísérő köteles az Olimpiai Chartát, ideértve a NOB által 
meghatározott részvételi feltételeket, és a NOB jóváhagyásban részesített Nemzetközi 
Sportági Szakszövetségi előírásokat betartani, valamint a Nemzeti Olimpiai Bizottság 
köteles a sportolóját, edzőjét vagy egyéb hivatalos kísérőjét benevezni. A nevezett 
személyek kötelesek: - 
 tiszteletben tartani a tisztességes játék szellemét és az erőszakmentességet, 
valamint kötelesek ennek megfelelő magatartást tanúsítani; és 
- tiszteletben tartani és teljesíteni a WADA Doppingellenes  Törvénykönyvének 
előírásait. 
 40. § Kiegészítő rendelkezése  
1. A Nemzetközi Sportági Szakszövetség megállapítja a saját sportjára vonatkozó 
részvételi jogosultsági előírásokat az Olimpiai Chartával összhangban. A Nemzetközi 
Sportági Szakszövetség a részvételi jogosultságra vonatkozó előírásait a NOB 
Végrehajtó Bizottságához benyújtja jóváhagyásra.  
2. A részvételi jogosultság előírásainak alkalmazása a Nemzetközi Sportági 
Szakszövetség, a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Olimpiai Bizottság 
felelőssége a saját illetőségi területén.  
3. A NOB Végrehajtó Bizottság eltérő engedélyének hiányában a sportoló, edző vagy 
egyéb hivatalos kísérő, aki részt vesz az Olimpiai Játékokon, nem járulhat hozzá a 
személyének, nevének, képének vagy sport teljesítményének reklám célokra történő 
felhasználásához az Olimpiai Játékok időszaka alatt.  
4. A sportoló nevezését vagy részvételét az Olimpiai Játékokon pénzügyi juttatástól 
függővé tenni tilos.  
48. § Olimpiai Játékok közvetítése tömegtájékoztatási eszközök útján  
1. A NOB elkövet minden tőle telhetőt, hogy biztosítsa a különböző 
tömegtájékoztatási eszközök útján az Olimpiai Játékok legteljesebb közvetítését a világ 

 
 

NOB Olimpiai Charta – Válogatott Részletek 
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legszélesebb közönsége számára. 
2. A NOB kizárólagos hatáskörébe tartozik az Olimpiai Játékok tömegtájékoztatási 
eszközök útján történő közvetítésével kapcsolatos minden határozat. 
 48. § Kiegészítő rendelkezése  
1. Az Olimpiai Mozgalom célkitűzése, a tartalmának továbbításával, hogy az 
Olimpiai Játékok tömegtájékoztatási eszközökkel történő közvetítésével terjessze és 
előmozdítsa az Olimpizmus alapelveit és értékeit. 
2. A NOB Végrehajtó Bizottsága állapítja meg az Olimpiai Játékok közvetítésének 
összes technikai szabályát és követelményét a Média Technikai Kézikönyvében, amely 
a rendező város szerződésének elválaszthatatlan részét képezi. A Média Technikai 
Kézikönyv tartalma, valamint a NOB Végrehajtó Bizottság egyéb utasításai, az Olimpiai 
Játékok közvetítésében érintett minden személy számára kötelező erővel bírnak. 
3. Kizárólag azok a személyek járhatnak el újságíróként, riporterként vagy egyéb 
tömegtájékoztatási szervezet minőségében, akik média akkreditációban részesültek. 
Semmilyen körülmények között, az Olimpiai Játékok teljes időtartama alatt, semelyik 
sportoló, edző, hivatalos kísérő, sajtófőnök, illetve egyéb akkreditált résztvevő nem 
járhat el újságíróként vagy egyéb tömegtájékoztatási szervezet minőségében.  
50. § Kiegészítő rendelkezése 
1. Az Olimpiai Játékokon tilos kereskedelmi vagy egyéb célú reklám vagy hírverés 
megjelenítése személyeken, sportfelszereléseken, kiegészítőkön, vagy még 
általánosabban a sportolók vagy résztvevők bármely ruházati vagy felszerelési 
tárgyain, kivéve az alábbi 8. pontban rögzítettek szerinti gyártó ruházati vagy 
felszerelési tárgyakon megjelenő azonosító jegye azzal a feltétellel, hogy a gyártó 
azonosító jegyét nem használják nyilvánvalóan hirdetési célokra. 
1.1 A gyártó azonosító jegye a ruházati és a felszerelési tárgyon legfeljebb egyszer 
jelenhet meg tárgyanként. 
1.2 Felszerelés: a gyártó azonosító jegye, amely a verseny alatt látható felszerelés 
10%-át meghaladja feltűnőnek minősül. A gyártó azonosító jegye azonban nem 
haladhatja meg a 60 négyzetcentimétert. 
1.3 Fejen viselt felszerelés (pl.: sapka, sisak, napszemüveg, védőszemüveg) és 
kesztyű: az a gyártói azonosító jegy, amely a 6 négyzetcentimétert meghaladja 
feltűnőnek minősül. 
1.4 Ruházat (pl.: rövid ujjú póló, rövidnadrág, melegítő felső és alsó): az a gyártói 
azonosító jegy, amely a 20 négyzetcentimétert meghaladja feltűnőnek minősül. 
1.5 Cipő: elfogadható a gyártó általános megkülönböztető azonosító jegyének 
feltüntetése. A gyártó neve és logója, 6 négyzetcentiméter terjedelemben, feltüntethető 
akár az általános megkülönböztető azonosító jegyként, akár függetlenül az általános 
megkülönböztető azonosító jegytől. 
1.6 A Nemzetközi Sportági Szakszövetség különleges szabályai esetén, a fenti 
előírások alóli kivételeket a NOB Végrehajtó Bizottság hagyja jóvá. 
A jelen záradék rendelkezéseinek megsértése esetén az érintett személy kizárását 
vagy az akkreditációjának visszavonását vonhatja maga után. A NOB Végrehajtó 
Bizottság határozata jogerős. A sportoló rajtszáma semmilyen hírverést nem 
tartalmazhat. A rajtszámon az Olimpiai Játékok Szervezőbizottságának emblémáját 
kell feltüntetni. 
8. Az „azonosítás” szó a név, elnevezés, védjegy, logó vagy egyéb megkülönböztető 
jel általános megjelenítésére utal a gyártó termékein, amely legfeljebb egyszer 
jeleníthető meg tárgyanként.  
9. Az Olimpiai Játékok Szervezőbizottsága, az Olimpiai Játékokra akkreditált minden 
résztvevő és egyéb személy vagy fél köteles a NOB Végrehajtó Bizottság kézikönyveit, 
ismertetőit vagy irányelveit, vagy egyéb utasításait betartani az 50. cikkely és annak 
Kiegészítő rendelkezéseiben foglaltak szerint. 


