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 IPCراهنمای رسانه های دیجیتال 

 

 خالصه

کامال حمایت می کند بر روی شبکه های اجتماعی و سایت ها و تجربیات شخصی اطالعات از اشتراک گذاری  IPC، 2020در طی بازی های توکیو 

 هر کشور شبکه های اجتماعی به حداکثر برسد. اما نباید این گونه اشتراک گذاری ها باعث پایمال شدن حقوق اصحاب رسانه و می خواهد استفاده از

قوانینی برای این بنابراین همچنین نباید حریم شخصی افراد در دهکده را به خطر اندازد. در این بازی ها شود.  و اسپانسرهای اصلی ضبط و پخش

 قوانین اشتراک گذاریباید رعایت شود، اما  نیز اگرچه قوانین عمومی و بین المللی اشتراک گذاری به طور کلینظر گرفته شده است. گذاری در  اشتراک

خواهشمندیم آن را دقیق مطالعه نمایید. این قوانین باید توسط کلیه افراد ثبت نام شده که دارای کارت  که در ذیل آمده استمخصوص این بازی ها 

)به غیر از اصحاب رسانه هر کشور و شرکای اصلی  هاNPCپرسنل  و یی در این بازی ها هستند، تبعیت شود مانند ورزشکاران، مربیان، مسئولینشناسا

 .رسانه ای بازی ها(

 

 قوانین و مقررات

  ( است و شامل کلیه افراد ثبت نام شده در این بازی ها، در 1399شهریور  19مرداد تا  28سپتامبر ) 9اوت تا  18زمان اجراء این قوانین از

 داخل و در خارج از کشور ژاپن، می شود. 

 وستان، فامیل و یا هواداران شما خودتان باشد و فقط برای دیده شدن شما توسط د باید مستقیما مربوط به مطالب به اشتراک گذاشته شده

  . باشد

 .فقط دقت داشته باشید تمامی پست ها و نظرات و  می توانید به سواالتی که در صفحه اجتماعی تان از شما پرسیده می شود، پاسخ دهید

 آن هستید.  اصلی پاسخ هایی که می دهید، فقط نظر شخصی شما هستند و شما مسئول

 را می توانید آپلود کنید که به صورت زنده نباشند و مسابقه را نشان ندهند.  فقط ویدئوهایی 

 .پست های شما نباید جنبه تجاری داشته باشند 

 .پست ها نباید برای یک اسپانسر تبلیغ کند 

  دیگری باشد.  فردپست ها نباید شامل اطالعات شخصی 

  که از بخش مخصوص به خود فیلمبرداری کنید.فیلمبرداری از منطقه اقامتی در دهکده قدغن است، مگر آن 
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 خبرنگار نباید حالت و نقش یک روزنامه نگار یا  می توانید از تجربیات خود، از نظراتتان از مسابقات و از خاطراتتان در بازی ها بگویید، اما شما

  .رسانه را به خود بگیرید

  بگذارید و اگر از عکس یک عکاس دیگر استفاده  اشتراکاید را می توانید به گرفته در میادین مسابقه و دیگر میادین عکس هایی که از خود

 گرفته اید.شخص شوید که اجازه چنین کاری را از آن  مطمئن، باید کنیدمی 

  می خواهید  زنده نباشد. اگربه صورت برنامه و ویدئو  را می توانید به اشتراک بگذارید، به شرط آن کهمیادین  خودتان در گرفته شده ازویدئو

منظور  دریافت کرده و از طریق کانال آنان به اشتراک بگذارید.آن ویدئو را ویدئو زنده بگذارید، باید از شرکای اصلی ضبط و پخش مسابقات 

 از میادین مسابقه، محل مسابقه و تمرین و بخش اعطاء مدال است. 

  شما می توانید عکس و فیلم و صدای ضبط شده از خود را به اشتراک بگذارید، اما نباید از بخش اقامتی دهکده باشد، مگر آن که فیلم یا

 عکس گرفته شده از بخش خصوصی و مختص شما باشد و صدای ضبط شده نباید درباره اطالعات و حریم خصوصی دیگر افراد باشد. 

 و بازی ها و پارالمپیک نباید در عکس و فیلم ها استفاده شود، مگر آن که به هنگام عکس یا فیلم برداری، شما یا به تنهایی از سمبل و لوگ

 دیگر افراد نیز در عکس یا فیلم حضور داشته باشید.

  هشتک رسمی این بازی ها#Tokyo2020  و#Paralympics  و#ProudParalympian  از پیشنهاد می شود  و به طور کلی  هستند

 استفاده کنید.و لینک های رسمی این بازی ها در صفحات شخصی خود هشتک ها 

 .نباید از جمالت و اصوات استهزاء، جنسی، بی ادبانه و نشان  در پست های گذاشته شده نباید موارد مذهبی، نژادی و سیاسی تبلیغ شود

 دهنده تنفر استفاده شود.

  کرد )دوربین های فیلمبرداری، وسایل ضبط صدا حرفه ای و استفاده از سه پایه و مونوپاد(. ضبط حرفه ای استفاده نباید از دستگاه های

IPC   .و کمیته برگزاری مسئول مشخص کردن حرفه ای بودن یا نبودن یک دستگاه هستند 

  نباید در عکس ها و فیلم ها نشان تجاری بازی ها وIPC  در کنار نشان یک سازمان/گروه/شخص ثالث به گونه ای استفاده شود که به نظر

دارد، مگر ان که واقعا بین این سازمان ها معاهده و توافقنامه ای تجاری معاهده و توافقنامه یا کمیته برگزاری با این بخش سوم  IPCبرسد 

 وجود داشته باشد.

  ویدئوهای زنده خود را می توانید باIPC  شرکای اصلی ضبط و پخش بازی ها به اشتراک بگذارید.و 

  ورزشکاران در حال انجام مسابقه ویدئوهایی آپلود شوند که مضمون و محتوای فنی/تکنیکی ورزشی دارند، شامل ویدئو گرفته شده ازنباید ،

 .نددارد با مربی خود صحبت می کورزشکار در حال گرم کردن یا معالجه یک ورزشکار یا هنگامی که 

 .برای پست هایی که آپلود می کنید، می توانید از ایموجی یا گیف استفاده کنید   

  .نباید از طریق آپلود این پست ها، هزینه ای دریافت شود و حالت داد و ستد مالی به خود بگیرد   

 تانتان و نمای کلی محل مسابقه عکس در میادین ورزشی و مسابقه ای، می توانید از عکس العمل و تشویق تماشاچیان، از خودتان و دوس

 و آن را به اشتراک بگذارید.  و فیلم بگیرید

 .صدای اعالم کننده های رسمی و مجریان رسمی در حین مسابقه را نمی توانید ضبط کنید 
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 نباید تقلیدی از کارهای رسانه های اصلی بازی ها باشد یا در حالت رقابت با آنان قرار گیرد. محتوای پست شما یا عکس هایتان 

  ،از افراد داخل فیلم اجازه بگیرید و به طور کلی فیلمبرداری در قسمت باید به اشتراک گذاری آن  برایاگر از دهکده فیلمبرداری می کنید

  اقامتی دهکده مجاز نمی باشد. 

  که در تعهدنامه آمده و شما امضاء کرده اید، به کار گرفته شده باشد.را محصولی را نباید تبلیغ کنید، مگر آن که قوانین آن هیچ برند یا 

  اگر می خواهید از کلمهParalympic  در اپلیکیشن و یا نام صفحه شخصی تان استفاده کنید، نباید نام اپلیکیشن یا نام شما به کلمه

Paralympic شد و باید یک عالمت )/( بین آن قرار گیرد.چسبیده با 

 فقط از نام  ،اجازه ندارید برای نامگذاری یک سایت، یک صفحه شخصی و یا یک اپلیکیشنParalympic  استفاده کنید. به تنهایی 

  ،چنانچه از این قوانین تخطی شودIPC  بخواهند پست گذاشته شده فرد خاطی از و کمیته برگزاری بازی ها حق دارند بدون هیچ اخطار اولیه

چنانچه مشخص  هیچ اعتراضی در این مورد پذیرفته نمی شود. از محل مسابقات و دهکده اخراج کنند ورا پاک کند و سپس فرد خاطی را 

 NPCمربوطه نیز به هر نحوی به فرد خاطی کمک کرده، یا مجوز داده، یا متوجه اقدام اشتباه شده ولی چشم پوشی کرده است،  NPCشود 

 نیز جریمه خواهد شد. 

 

  

 

 

 


