
WYTYCZNE POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO  
DO „REGUŁY 40” KARTY OLIMPIJSKIEJ  

NA XXIII ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PYEONGCHANG 2018  
(„WYTYCZNE PKOl”) 

 



Każdy Członek Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej PyeongChang 2018 („Członek Reprezentacji 
PCh2018”) ma obowiązek  przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, przepisów  Karty 
Olimpijskiej oraz innych regulacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego („MKOl”) i Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego („PKOl”) związanych z udziałem w XXIII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 
PyeongChang 2018 („IO PCh2018”).  
 
Do takich przepisów zalicza się Reguła 40 Karty Olimpijskiej („Reguła 40”).  
 
Status Członka Reprezentacji PCh2018 uzyskują z chwilą oficjalnego powołania przez PKOl do składu 
Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej PyeongChang 2018 („Reprezentacja PCh2018”): 
• zawodnicy,  
• trenerzy,  
• inne osoby akredytowane na IO PCh2018. 
 
 

KOGO DOTYCZY REGUŁA 40? 
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Celem Wytycznych PKOl jest określenie zasad i zakresu wykorzystywania osoby, nazwiska, wizerunku 
lub wyników sportowych Członka Reprezentacji PCh2018 („Wizerunku”) przez: 
• Członków Reprezentacji PCh2018,  
• Sponsorów indywidualnych Członków Reprezentacji PCh2018 („Sponsorów Indywidualnych”), 
• inne podmioty nie będące w żadnej z powyższych grup („Podmioty Trzecie”) 

 
oraz w  zgodzie z regulacjami MKOl i PKOl, w szczególności Regułą 40 i w sposób zapewniający:  
• poszanowanie praw osobistych Członków Reprezentacji PCh2018,  
• funkcjonowanie Ruchu Olimpijskiego w Polsce,  
• propagowanie idei olimpijskich,  
• promowanie IO PCh2018 i pozostałych igrzysk olimpijskich (zwanych dalej łącznie „Igrzyska”), 
• wspieranie polskiego sportu i karier indywidualnych zawodników. 
 
 

CZEGO DOTYCZĄ WYTYCZNE PKOl? 
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CZYM JEST REGUŁA 40 
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Według ustępu 3 przepisów wykonawczych do Reguły 40 Karty Olimpijskiej: 
 
Poza sytuacjami dozwolonymi przez Komitet Wykonawczy MKOl, żaden zawodnik, działacz lub inny 
personel ekipy, który uczestniczy w Igrzyskach, nie może zezwolić na wykorzystanie swojej osoby, 
nazwiska, wizerunku lub wyników sportowych w celach reklamowych podczas Igrzysk.  
 
Reguła 40 ogranicza wykorzystanie Wizerunku w okresie od 1-28 lutego 2018 (tzw. „Cisza Olimpijska”).  
 
Reguła 40 ma zastosowanie do wszelkich form i sposobów wykorzystania Wizerunku we wszystkich 
działaniach, w szczególności w działaniach o charakterze informacji handlowej, promocji, reklamy czy 
marketingu (w tym prasie, Internecie, aplikacjach mobilnych, social mediach, telewizji, reklamie 
zewnętrznej oraz osobistej). 
 
Reguła 40 została stworzona by zapobiegać nieuprawnionemu wykorzystaniu Wizerunku oraz 
działaniom o charakterze ambush mareketingu, które mogą prowadzić do wywołania skojarzeń z 
Igrzyskami.  
 
 
 



WYTYCZNE MKOl DO REGUŁY 40 

MKOl przyjął wytyczne do Reguły 40, które obowiązują podczas IO PCh2018 („Wytyczne MKOl”) 
 
W Wytycznych MKOl określono:  
 
• zakres niedopuszczalnych praktyk, w tym wykorzystania Kontekstu Olimpijskiego i Dóbr Olimpijskich, 
• wyjątki od Reguły 40 dotyczące Sponsorów Olimpijskich, 
• zakres, w którym Narodowe Komitety Olimpijskie, w tym PKOl, mogą wprowadzić wyjątki do Reguły 40 
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WYTYCZNE MKOl – KONTEKST OLIMPIJSKI  
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Niedopuszczalne jest wykorzystanie przez Sponsorów Indywidualnych lub Podmioty Trzecie 
materiałów lub komunikatów, które w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie (w ramach 
całego komunikatu słownego, wizualnego lub innego lub jego fragmentu): 
• wywołują skojarzenia z Igrzyskami, Polską Reprezentacją Olimpijską (w tym Reprezentacją 

PCh2018), PKOl, MKOl lub Ruchem Olimpijskim,   
• wykorzystują „Dobra Olimpijskie”, tj. znaki towarowe (w tym symbol pięciu kół olimpijskich lub 

logo Igrzysk lub logo PKOl), flagę, motto "Citius - Altius - Fortius", hymn olimpijski, znicz olimpijski, 
określenia nawiązujące do szeroko rozumianego Ruchu Olimpijskiego (w tym „igrzyska 
olimpijskie”, „Igrzyska”, „Igrzyska Olimpiady", „polska reprezentacja olimpijska”, „Ruch Olimpijski”) 

• wykorzystują określenia lub oznaczenia tj.: "Złoto", "Srebro", "Brąz", "Medal", "Igrzyska", 
„Olimpiada”, „Podium", "Zimowe”, „olimpijskie”, „olimpiada”, „PyeongChang”, „2018” lub 
hashtagi i hasła wykorzystywane przez PKOl, MKOl, Sponsorów Olimpijskich lub inne podmioty 
należące do Ruchu Olimpijskiego, 

• wykorzystują inne oznaczenia kojarzące się z Igrzyskami, w tym, wizerunki medali, maskotek 
olimpijskich, oficjalnych strojów, a także wszystkie inne dzieła, które przygotowano na zlecenie 
MKOl, PKOl lub komitetu organizacyjnego Igrzysk, 

• wykorzystują zdjęcia lub filmy wykonane na terenie obiektów Igrzysk. 
 

Powyższe stanowi tzw. „Kontekst Olimpijski” 



 

  

WYTYCZNE MKOl - OGRANICZENIA WYKORZYSTYWANIA WIZERUNKU 
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W każdym czasie (tj. niezależnie od Ciszy Olimpijskiej) zakazane jest wykorzystywanie Wizerunku  
w Kontekście Olimpijskim przez Sponsorów Indywidualnych lub Podmioty Trzecie, za wyjątkiem 
odniesienia biograficznego tj. informacji, że dana osoba jest medalistą lub uczestnikiem IO PCh 2018. 
Informacja ta musi być wyraźnie mniejsza niż pozostałe informacje np. imię i nazwisko tej osoby. 
 
Przez wykorzystanie Wizerunku w Kontekście Olimpijskim należy przede wszystkim rozumieć 
przedstawienie Członka Reprezentacji PCh2018 w oficjalnym stroju Reprezentacji PCh2018, a także 
w jakimkolwiek ujęciu mieszczącym się w definicji Kontekstu Olimpijskiego, przedstawionym na 
poprzednim slajdzie. 
 



WYTYCZNE PKOl  

 

 
 

MKOl umożliwił Narodowym Komitetom Olimpijskim wprowadzenie regulacji doprecyzowujących 
funkcjonowanie Reguły 40 w danym kraju. 
 
Mając powyższe na uwadze, i zdając sobie sprawę z tego, jak ważną rolę dla rozwoju i kariery 
sportowej odgrywa wsparcie finansowe zapewniane przez Sponsorów Indywidualnych, PKOl 
uchwalił zasady umożliwiające wykorzystanie Wizerunku w kontekście prywatnym podczas Ciszy 
Olimpijskiej przez Sponsorów Indywidualnych. Zasady te stanowią wyjątek od zasad określonych  
w Regule 40 i zostały określone w Wytycznych PKOl.  
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WYTYCZNE PKOl – WYJĄTKI DLA SPONSORÓW INDYWIDUALNYCH  
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Na podstawie regulacji krajowych przyjętych przez PKOl („Wytyczne PKOl”) dopuszczalny jest 
wyjątek od Reguły 40  
 
Wykorzystanie Wizerunku w kontekście prywatnym przez Sponsorów Indywidualnych 
 
Zezwolenie na wykorzystanie Wizerunku w kontekście prywatnym podczas Ciszy Olimpijskiej może 
zostać udzielone wyłącznie Sponsorom Indywidualnym, tj. podmiotom związanym z Członkiem 
Reprezentacji PCh2018 umową, która ma na celu wspieranie jego rozwoju i kariery sportowej, po 
spełnieniu warunków przedstawionych w Wytycznych MKOl i Wytycznych PKOl i po uzyskaniu 
wyraźnej zgody : 
•  PKOl – dla kampanii o zasięgu krajowym albo 
•  MKOl – dla kampanii o zasięgu wielo-terytorialnym. 
 
Zgoda może zostać udzielona jedynie na prowadzenie działań zgodnych z Wytycznymi PKOl  
i Wytycznymi MKOl do Reguły 40. 
 



 

  

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU 
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Uzyskanie zgody dla kampanii o zasięgu krajowym następuje wyłącznie na wniosek („Wniosek”) 
przesłany do PKOl.  
 
Wzór Wniosku dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej PKOl (www.olimpijski.pl) 
 
We Wniosku należy: 
• szczegółowo opisać planowane lub prowadzone już działania wraz ze szczegółowym harmonogramem 

ich podejmowania i projektami graficznymi materiałów kampanii, 
• wskazać czas trwania działań oraz 
• określić charakter i zakresu nośników medialnych. 
 
Termin składnia Wniosków do PKOl to 30 listopada 2017 roku.  
 
Wnioski należy przesyłać 
• na adres e-mail rule40@pkol.pl - dla kampanii o zasięgu krajowym  

 
PKOl może nie udzielić zgody jeśli uzna, że działania opisane we Wniosku mogą naruszać interes PKOl, 
MKOl i ich Sponsorów lub też  Ruchu Olimpijskiego.  
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WYTYCZNE PKOl – NIEDOPUSZCZALNE DZIAŁANIA W KAMPANII  

Sponsorzy Indywidualni nie mogą prowadzić kampanii w sposób inny niż określony w złożonym 
przez nich Wniosku, w tym w sposób doraźny lub wybiórczy. Takie postępowanie może skutkować 
cofnięciem przez PKOl udzielonej zgody na wykorzystanie Wizerunku. 
 
W trakcie Ciszy Olimpijskiej  niedozwolone jest w szczególności: 
 
 prowadzenie działań  o charakterze personal endorsement tj. promowanie przez Członków 

Reprezentacji PCh2018, nawet w kontekście prywatnym, produktów, usług, marek lub innych 
atrybutów identyfikujących podmioty inne niż Sponsorzy Olimpijscy, w tym konkurencyjne do tych 
nich, w sposób mający charakter osobistego promowania produktu, usługi, marki itp. W ramach 
powyższego należy szczególnie przestrzegać zakazu tworzenia jakichkolwiek konotacji olimpijskich 
lub sugerujących odniesienia olimpijskie (np. widok stadionu w tle); 
 

 prowadzenie kampanii wspierających lub nawiązujących do występu zawodników na Igrzyskach 
lub o charakterze zagrzewającym do rywalizacji w ramach IO PCh2018 lub gratulacyjnych w 
odniesieniu do udziału Członka Reprezentacji PCh2018 w Igrzyskach lub przygotowaniach do IO 
PCh2018. 
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WYTYCZNE PKOl – DOPUSZCZALNE DZIAŁANIA W KAMPANII  

 

Za dopuszczalne podczas Ciszy Olimpijskiej, PKOl może uznać jedynie działania Sponsorów Indywidualnych 
spełniające łącznie poniższe warunki: 
• wykorzystujące Wizerunek wyłącznie w kontekście prywatnym, tj. w szczególności bez wykorzystania 

Kontekstu Olimpijskiego, w tym Oficjalnego Stroju Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej oraz bez użycia 
Dóbr Olimpijskich, symboli lub słów zastrzeżonych na rzecz PKOl lub MKOl lub niedozwolonych zgodnie 
z Regułą 40 obowiązującą na dane Igrzyska, 

• mające charakter wizerunkowy, w szczególności z wyłączeniem działań o charakterze personal 
endorsement, product endorsement, 

• zawierające jedynie biograficzne odniesienia do Igrzysk, 
• nieukazujące w jakikolwiek sposób oznaczeń identyfikujących podmioty, marki, produkty lub usługi 

należące do Podmiotów Trzecich, które nie uzyskały zgody PKOl;  
• niezawierające udostępnień lub kopii komunikatów czy nawiązań do komunikatów, w szczególności 

postów, tweetów, hashtagów PKOl, MKOl lub zawierających Kontekst Olimpijski komunikatów, w tym 
postów, tweetów, hashtagów Członków Reprezentacji PCh2018; 

• rozpowszechnione i obecne w przestrzeni publicznej w sposób ciągły i jednolity, przez min. 3 miesiące 
przed rozpoczęciem się Ciszy Olimpijskiej, tj. kampanie rozpoczęte nie później niż 1 listopada 2017   

• prowadzone zgodnie z przedstawionym we Wniosku planem tj. które nie zostaną wprowadzone na 
nowo, zmienione lub zwiększone (zarówno w zakresie działań PR, reklamowych jak i on-line) po 
wniesieniu Wniosku do PKOl, w tym podczas Ciszy Olimpijskiej, co obejmuje także umieszczanie 
newsów, postów, blogów, tweetów itp. przez Członka Reprezentacji PCH2018 na swoich stronach czy 
stronach Sponsora Indywidualnego. 
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UDZIELENIE ZGODY 

• PKOl rozpatrzy każdy Wniosek indywidualnie. 
 

• Odpowiedź zostanie przekazana w drodze korespondencji e-mail. 
 

• Brak odpowiedzi PKOl w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia Wniosku oznacza, że zgoda na 
podjęcie działań określonych we Wniosku nie została udzielona.  
 

• Rozstrzygnięcie PKOl w zakresie udzielenia zgody jest ostateczne. 
 

• W uzasadnionych przypadkach złożenia Wniosku po zakreślonym terminie lub gdy działania 
objęte Wnioskiem trwają krócej niż wskazany okres, PKOl może wyrazić zgodę na prowadzenie 
działań z zachowaniem pozostałych zasad wykorzystania Wizerunku, w szczególności jeśli zgoda 
dotyczy działań charytatywnych lub związana jest z udziałem Członka Reprezentacji PCh2018  
w innych niż Igrzyska zawodach, odbywających się tuż przed rozpoczęciu lub tuż po zakończeniu 
IO PCh2018. 
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COFNIĘCIE ZGODY 

PKOl ma prawo cofnąć wydaną już zgodę w szczególności w przypadkach, gdy Wizerunek 
wykorzystywany jest: 
 
• niezgodnie z udzieloną zgodą, Wytycznymi MKOl lub Wytycznymi PKOl, Kartą Olimpijską, innymi 

regulacjami PKOl lub MKOl obowiązującymi w dniu cofnięcia zgody, 
 

• w działaniach o charakterze ambush marketing. 
 
 
W przypadku cofnięcia zgody przez PKOl, Sponsor Indywidualny na obowiązek usunąć materiały  
z przestrzeni publicznej (licząc od momentu powiadomienia przez PKOl) w ciągu: 
 
• 6 godzin, w przypadku materiałów zamieszczonych w Internecie, 

 
• 24 godzin, w przypadku innym materiałów. 
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W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail 
 rule40@pkol.pl 

mailto:rule40@pkol.pl

