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เงื่อนไขและข้ อกําหนดหนังสื อรั บรอง
บุคคลและองค์กรของสื่ อต่าง ๆ ได้รับ LPGA Tour media credetial (“หนังสื อรับรอง”) ซึ่ งจะทําให้พนักงานในสังกัด ผูร้ ับมอบฉันทะ ตัวแทน บริ ษทั
ในเครื อ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย (สมาชิกมีเดีย) ตกลงที่จะกระทําตามเงื่อนไขและข้อกําหนดหนังสื อรับรอง (“ข้อกําหนด”)

การได้ รับสิ ทธิ ได้ รับมอบอํานาจ การถอดถอน
สมาชิกมีเดียทุกท่านใช้หนังสื อรับรองเป็ นตัวแทนในการกระทําบางสิ่ งให้กบั หนังสื อพิมพ์ โรงพิมพ์ รายงานข่าว บริ การถ่ายภาพ (งานอิสระจะต้อง
เป็ นงานที่ทาํ เฉพาะเจาะจงและได้ส่งแผนงานต้นฉบับให้กบั ทาง LPGA ตรวจสอบแล้ว) หนังสื อรับรองแต่ละฉบับที่ออกให้โดย LPGA ให้สิทธิเฉพาะ
สมาชิกในการที่จะใช้ขอ้ มูลบางอย่างที่เก็บมาเพื่อผูท้ ี่ได้รับหนังสื อรับรองเท่านั้น (วีดีโอ ออดิโอ รู ปภาพ เป็ นต้น) LPGA อาจจะใช้ดุลยพินิจของ
ตนเอง จัดให้หรื อปฏิเสธ หรื อเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดในหนังสื อโดยการแจ้งให้ทราบ (ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้ทนั ทีที่ได้มีการประกาศบน
www.LPGAMediaCreditials.com) หนังสื อรับรองนี้ไม่สามารถเปลี่ยนมือผูใ้ ช้และอาจถูกยกเลิกการใช้ได้ทุกเวลา

สิ ทธิเฉพาะของมีเดีย; การนําเสนอข่ าว
LPGA ขอสงวนสิ ทธิ เฉพาะในความเป็ นสื่ อกลาง (รวมถึงแต่ไม่เป็ นการจํากัดสิ ทธิ ในการเสนอข่าว รายการเคเบิลทีวี ออกดิโอ โฮม วีดีโอ อินเตอร์ เน็ต

หรื อรายการบันทึกอื่น ๆ การแสดงออกที่เห็นได้ ตามรายงาน หรื อคําบรรยาย ซึ่ งได้รับทราบแล้วในปั จจุบนั หรื อที่จะทําการแก้ไข) ของทุกรายการ ๆ
แข่งขัน LPGA และห้ามให้มีการใช้รายงาน คําบรรยาย รู ปภาพ รู ปถ่าย วีดีโอ ออดิโอ ภาพจําลอง หรื อข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้จากการแข่งขัน ของ LPGA
นอกจากการเสนอข่าวทัว่ ไป (ตามคํานิยามของรายงาน การบรรยายให้เห็นภาพ เหตุการณ์ข่าวที่น่าสนใจ หรื อข้อมูล) โดยเด็ดขาด (เพื่อไม่ให้เกิดการ
สับสน สมาชิกมีเดียไม่ควรใช้ขอ้ มูลที่ได้บรรยายไว้เบื้องต้นทําการโฆษณาทางสื่ อ) ยกเว้นเสี ยจาก:
(ก) ได้รับอนุญาตจากทาง LPGA เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า หรื อ
(ข) สมาชิกมีเดียที่เป็ นตัวแทนของหน่วยงานสํานักงานข่าวสารและบริ การข่าวที่มีหน้าที่กระจายข่าวสู่ หน่วยงานข่าวอื่นเพื่อส่ งข่าวต่อให้กบั
องค์กรการข่าวอื่น ๆ
ผูถ้ ือสิ ทธิจาํ เพาะของ มีเดียที่มีการแลกเปลี่ยนสิ ทธิ์ หรื อโอกาสในการใช้โดยหนังสื อรับรอง ทาง LPGA จะ:
(ก) มีสิทธิ์ ที่จะซื้ อรู ปภาพพิมพ์ที่ถ่ายโดยสมาชิกมีเดีย ที่มีหนังสื อรับรองในเงื่อนไขการเงินพิเศษที่เสนอให้กบั บุคคลที่สาม
(ข) โดยความยินยอมของสมาชิกมีเดีย ได้รับจากสมาชิกมีเดีย ใบอนุญาตแบบชนิดไม่จาํ กัด ตลอดไป และไม่ผกู ขาด โดยไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อใช้รูปภาพตีพิมพ์ ที่ใช้ในเชิงการส่ งเสริ มการค้าทัว่ โลกการที่ไม่ใช่การโฆษณา โดย LPGA เพื่อป้ องกันการเกิดปัญหา
ใบอนุญาตนี้จะใช้เฉพาะ สมาชิก LPGA เท่านั้นและไม่อาจให้บุคคลอื่นที่สามใช้ได้
(ค) มีสิทธิ์ ที่จะได้รับสําเนาคําบรรยายการเสนอข่าวหรื อวีดีโอการแข่งขัน (กีฬากอล์ฟหรื อคําบรรยายอื่น ๆ) หรื อระหว่างสัปดาห์การแข่งขัน
(เช่น วันจันทร์ – วันอาทิตย์ หรื อหลังจบการแข่งขันถ้าช้ากว่าวันอาทิตย์) รายงานข่าว/ วีดีโอการแข่งขัน จะมีให้ผา่ นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกมีเดียจะจัดส่ งไปให้ LPGA ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เมื่อได้รับคําขอ ถ้ารายงานข่าว/ วีดีโอ
ไม่สามารถส่ งให้ได้ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาง LPGA จะจัดส่ งสําเนามาตรฐานและค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งเมื่อได้รับคําขอ
ยกเว้นจากได้รับอนุญาตจากสมาชิกมีเดีย LPGAจะไม่ทาํ การแจกจ่ายสําเนารู ปภาพพิมพ์ที่ถ่ายโดยสมาชิกมีเดียหรื อทําการอนุญาตหรื อกระทําการ
พยายามจดทะเบียนสําเนารู ปภาพพิมพ์ที่ถ่ายดังกล่าว
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สิ ทธิในความเป็ นเจ้ าของ
LPGA เป็ นเจ้าของแต่เพียงผูเ้ ดียวในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและบางส่วน อย่างไม่จาํ กัด ซึ่ งรวมถึงเครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิในความ
เป็ นเจ้าของอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หนังสื อรับรองแต่ละฉบับให้สิทธิอาํ นาจแก่สมาชิกของมีเดียในการนํารายงานข่าวและรายการแข่งขันภายใต้สัญลักษณ์
ของ LPGA ไปใช้ สมาชิกของมีเดียไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ดงั กล่าวในเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกับการข่าว โดยเฉพาะเพื่อการโฆษณา ยกเว้นเสี ยแต่
ว่าได้รับใบอนุญาตต่างหากจาก LPGA การใช้หนังสื อรับรอง ไม่ได้อนุญาตให้สมาชิกมีเดียมีสิทธิในการใช้สัญลักษณ์การแข่งขัน และ/หรื อสัญลักษณ์
ทางการค้าของบุคคลที่สาม สมาชิกมีเดียมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอเอกสารต่าง ๆ ใบอนุญาต หรื อการโอนสิ ทธิ์ ที่จาํ เป็ น เพื่อให้ใช้ได้ซ่ ึ งเนื้อหาข้อมูล
ของบุคคลที่สาม ไม่วา่ จะมีอิทธิ พลอย่างไรก็ตาม รวมถึงรู ปภาพที่ได้ถ่ายไว้ หรื อเนื้อหาที่ได้มา ในส่ วนที่มีความเกี่ยวข้องกับหนังสื อรับรอง

เว็บไซต์ ; การทําคะแนน
การรายงานการแข่งขันออนไลน์ (รวมถึง โดยไม่มีขีดจํากัด สตรี มมิ่งวีดีโอ รู ปภาพดิจิตอล รายงานสด การเล่นแต่ละครั้ง สถิติ หรื อการทําการบันทึก
อื่น ๆ หรื อคําบรรยายการแข่งขัน ไม่วา่ จะได้เป็ นเรื่ องที่รับทราบแล้วหรื อทําการแก้ไขในภายหลัง) ไม่ควรที่จะ และไม่ควรเป็ นการรายงานสด การเล่น
แต่ละครั้ง การตีลกู เข้าหลุมแต่ละหลุม หรื อการรายงานสด ข้อมูลของผลการทําคะแนนและสถิติ จะปรากฏได้ในส่ วนที่เป็ นข่าวบนเว็บไซต์ของสมาชิก
มีเดีย ที่เกี่ยวข้องกันกับการรายงานการแข่งขันกอล์ฟทัว่ ๆ ไป ในลักษณะดังต่อไปนี้:
(ก) หลังที่ขอ้ มูลดังกล่าวได้ปรากฏบน LPGA.com
(ข) 30 นาทีหลังจากที่มีการถ่ายภาพที่เกิดขึ้นจริ งแล้ว (ยกเว้นการรายงานการแข่งขันที่เป็ นโอกาสพิเศษ และมีความสําคัญเชิงประวัติศาสตร์)
หรื อ
(ค) ข้อมูลดังกล่าวได้ปรากฏออกสู่สาธารณชนอย่างเป็ นทางการแล้ว

วีดีโอ/ออดิโอ และเนือ้ หาทีไ่ ม่ ใช่ ข้อความ
สมาชิกมีเดียอาจทําการส่ ง นําเสนอ หรื อช่วยเหลือการส่ ง หรื อนําเสนอ ข้อมูลใดก็ตามที่ไม่ได้เป็ นข้อความ (กล่าวคือ การแสดงออก การบรรยาย
การบรรยายให้เห็นภาพ หรื อกรรมวิธีอื่น ซึ่ งได้เป็ นที่ทราบกันแล้วหรื อจะมีการแก้ไขในภายหน้า ในรู ปแบบอื่นใดที่ไม่ใช่เป็ นการพิมพ์) ที่เกี่ยวกับ
หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกันในทางหนึ่งทางใดกับทาง LPGA ในการแข่งขันหรื อเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการนําเสนอข่าว โดยที่สมาชิก
มีเดียกระทําตามสิ่ งดังต่อไปนี้ :
(ก) ขณะที่มีการยืน่ เสนอคําร้องขอหนังสื อรับรอง สมาชิกมีเดียจะต้องแสดงเจตนาความตั้งใจในใบยืน่ ขอว่าต้องการที่จะทําการส่ งหรื อ
นําเสนอเนื้อหาที่ไม่ใช่ขอ้ ความ และได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทาง LPGA ล่วงหน้า
(ข) เนื้อหาใดที่ไม่ใช่ขอ้ ความที่ได้มาจากสถานที่แข่งขันและถ่ายทอดออกไปโดยทางออนไลน์ หรื อไม่กต็ าม จะสามารถใช้ได้ภายใน 48
ชัว่ โมง นับจากที่ได้ถา่ ยทําได้และจะมีความยาวไม่นานกว่า 3 นาที
(ค) การใช้เนื้อหาที่ไม่ใช่ขอ้ ความ จะต้องไม่มีผสู้ นับสนุนหรื อมีเนื้อหาโฆษณาร่ วม หรื อเนื้อหาที่ส่อให้เห็นได้รับการอนุญาตให้มีการ
กระทําหรื อความสัมพันธ์ในเชิงเป็ นผูส้ นับสนุนระหว่าง LPGA และบุคคลที่สาม ยกเว้นว่าจะได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ทาง LPGA ล่วงหน้า
(ง) เนื้อหาออนไลน์ ที่ไม่ใช่ขอ้ ความ ไม่ให้เก็บไว้เกิน 48 ชัว่ โมง และจะต้องมีตวั เชื่อมต่อกลับไปยัง LPGA.com ตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขที่มีอยูใ่ น LPGA.com
(จ) ห้ามมีการออกข่าวการแข่งขันระหว่างวันเป็ นตัวหนังสื อวิง่ จนกว่าการออกรายการสดทางโทรทัศน์ ของแต่ละวันได้จบสิ้ นลง หรื อก่อน
จบการออกข่าวเหตุการณ์ของแต่ละวันโดยทาง LPGA ในประเทศที่มีการแข่งขันเกิดขึ้น (“ช่วงระยะเวลาต้องห้าม”) โปรดจําไว้วา่
โดยการร้องขอจากผูอ้ อกข่าวในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่มีการแข่งขัน LPGA อาจออก ช่วงระยะเวลาต้องห้าม เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และ

(ฉ) สามารถทําการเชื่อมเข้ากับตารางเวลารายงานข่าวทางโทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์ เน็ต ปกติลว้ น ๆ ได้
นอกจากนี้ สมาชิกมีเดีย ตกลงและยอมรับว่าเนื้อหาที่ไม่ใช่ขอ้ ความ
(ก) จะไม่มีการนําไปจําหน่ายหรื อทําการจดทะเบียนยกเว้น LPGA เท่านั้น และ
(ข) จะไม่รวมการถ่ายทอดสด หรื อจากการอัดเทป ของส่ วนใดส่ วนหนึ่งของการแข่งขัน LPGA หรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นเทป
เหตุการณ์สาํ คัญ เพื่อการเสนอข่าว)
เพื่อที่จะได้ใบอนุญาตในการใช้เนื้อหาที่ไม่ใช่ขอ้ ความ และข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต กรุ ณาการติดต่อ คุณ Sandi Higgs
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสของ Television and Emerging Media ที่ Sandi.Higgs@lpga.com

การใช้ รูปภาพ / ภาพเหมือน
ในกรณี ที่ชื่อหรื อภาพเหมือนของสมาชิกมีเดียท่านใดที่ใช้หนังสื อรับรองนี้รวมอยูใ่ น การเสนอข่าว การแพร่ ภาพทางโทรทัศน์ รู ปภาพ ฟิ ล์ม วีดีโอ
หรื อสื่ ออื่น ๆ ที่เก็บถ่ายไว้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน LPGA และเหตุการณ์อื่น ๆ สมาชิกมีเดียผูน้ ้ นั ได้อนุญาตให้ LPGA มีสิทธิ์แบบไม่ผกู ขาด
เปลี่ยนมือได้ และเป็ นการถาวร ในการใช้ชื่อหรื อภาพเหมือนเพื่อการทําสื่ อทัว่ โลก ไม่วา่ จะได้เป็ นการทราบแล้วหรื อจะมีการแก้ไขในอนาคต
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ความเสี่ ยงสมมติฐาน; การออกข่ าว
สมาชิกมีเดียยอมรับความเสี่ ยงและอันตรายต่าง ๆ ในการแข่งขันกอล์ฟ รวมถึงความเสี่ ยงและอันตรายที่พอจะคาดเดาได้วา่ อาจจะเกิดได้ในขณะที่อยู่
ในบริ เวณสถานที่แข่งขัน (รวมถึง โดยไม่มีจาํ กัด ถูกลูกกอล์ฟหรื อรถกอล์ฟที่ถกู เข้าโดยอุบตั ิเหตุ หรื อการหกล้มลงในสนามกอล์ฟหรื อบริ เวณรอบ ๆ)
และไม่เอาผิดกับทาง LPGA เจ้าพนักงาน ท่านสมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ผูอ้ นุญาตให้จดั การแข่งขัน ผูใ้ ห้การสนับสนุนผูร้ ่ วมเข้าแข่งขัน
ผูเ้ ล่น อาสาสมัคร ผูไ้ ด้รับมอบหมาย และผูแ้ ทนทั้งหมด ซึ่ งเป็ น (ผูไ้ ร้ความผิด) ปลอดจากความรับผิดชอบจากเหตุการณ์บาดเจ็บ หรื อความเสี ยหาย
ในทรัพย์สินส่ วนตัว ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า ระหว่าง หรื อขณะทําการแข่งขัน หรื อเมื่ออยูใ่ นสถานที่มีการแข่งขัน

การชดใช้ ความเสี ยหาย
สมาชิกมีเดียจะร่ วมกันหรื อแยกกันชดใช้ความเสี ยหาย ปกป้ องผูไ้ ร้ความผิดจากการเรี ยกร้องความเสี ยหายใด ๆ การกระทํา ความเสี ยหาย ความรับผิด
ชอบ ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ (รวมถึงค่าทนายความตามความเหมาะสม และค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี/ปรานอมปราณี ความ) ที่เกิดขึ้น หรื อเกี่ยวข้องกับการ
กระทําหรื อไม่กระทํา หรื อถูกกล่าวหาว่าได้ทาํ การกระทํา โดยสมาชิกมีเดีย รวมถึง โดยไร้ขีดจํากัด การกระทําผิดกฎข้อบังคับหนังสื อรับรองของ
สมาชิกมีเดีย ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยกร้องความเสี ยหาย ต่อสมาชิกมีเดีย ในฐานะผูช้ ดใช้ความเสี ยหาย LPGA (ก) มีสิทธิเต็มที่ในการร่ วมทําการเรี ยก
ร้องความเสี ยหายดังกล่าวโดยมีการเลือกสรรผูใ้ ห้คาํ แนะนําจากสมาชิกมีเดีย และได้รับอนุมตั ิโดย LPGA โดยสมาชิกมีเดียเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด และ (ข) ไม่ใช่หน้าที่ โดยไม่ได้รับรู ้ เข้าร่ วมการชดใช้การเรี ยกร้องความเสี ยหาย

ทางเลือกทางกฎหมาย
ในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้ใช้กฎหมาย รัฐนิวยอร์ก เป็ นการตัดสิ น โดยไม่คาํ นึงถึงหลักเกณฑ์ทางเลือกของ
กฎหมาย

ข้ อตกลงในเรื่องข้ อบังคับ

สมาชิกมีเดียทุกท่านที่ได้รับหนังสื อรับรอง จะต้องยอมรับข้อบังคับ สมาชิกมีเดียแต่ละท่านที่ตอ้ งการจะมีสิทธิ์ ในการเข้าในการแข่งขันของ LPGA
จะต้องยืน่ ใบร้องขอที่มีการเซ็นรับโดยสมาชิกมีเดียและบรรณาธิ การ
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