Pogodba za izvajanje in uporabo licence:
»JUICY FACE LIFTING«
1.
Ta pogodba ureja pravno razmerje med nosilko licence (v nadaljevanju tudi »jaz«) »JUICY FACE
LIFTING« Savino Atai (ali tudi slovenska verzija SOČNA JOGA OBRAZA) in udeleženkami isto-imenske
šole (v nadaljevanju tudi »program«), z uspešnim zaključkom katere pridobiš omenjeno licenco za
nadaljnje poučevanje (»imetnica licence ali ti«).
2.
Z navdušenjem pričakujem najino skupno pot in se veselim, da boš s sodelovanjem v programu
dobila tako dragoceno znanje, kot vso mojo podporo, da boš to znanje individualizirala v izjemno
poslanstvo in obilje. Licenčni program bo varen prostor, kjer boš kot diamant izbrusila svoj talent in
dobila orodja, kako kvalitetno in uspešno učiti. Ta pogodba ureja medsebojne pravice in obveznosti ter
pogoje za opravljanje šole, zato jo prosim skrbno preberi.
3.
Licenca se izvaja po skrbno določenem programu, ki zajema določeno število ur šolanja, izpit,
predstavitev in ostale obveznosti, ki so navedene v programu. Če želiš pridobiti licenco »JUICY FACE
LIFTING«, postavljam v resnici le en pogoj, da šolo opraviš v celoti, saj boš le tako pridobila ustrezno
znanje, ki ga boš lahko kasneje uporabila.
4.
Prejela boš veliko gradiva in znanja, v elektronski ali katerikoli drugi obliki, vendar dostopa do
gradiva ter do učilnice ne smeš omogočiti tretjim osebam. Gradivo je namenjeno zgolj za tvojo lastno
uporabo, kot učni pripomoček, da se boš lahko čimbolj izobrazila, se naučila kako učiti posamezne vaje
in kako skrbeti za svoje stranke, ter skrbeti za marketing. Določeno gradivo, ki ga boš prejela, pa bo
namenjeno za tvoje stranke – za lažje izvajanje vaj, tega pa boš seveda lahko delila v okviru svojih
tečajev (opisi vaj, osnove diagnostike).
5.
Vso gradivo (npr. slikovni ali video posnetki), ki ga boš posredovala kot del domačih nalog, ki
se štejejo tudi v izpit, je izključno interno. Gradivo ne bo nikjer objavljeno, brez da bi za to podala svoje
soglasje ali izrazila željo po objavi. Vso gradivo, razen slikovno, bo izbrisano po opravljenem izpitu.
Svoje gradivo lahko uporabljaš za lastno referenco (npr. kot so before and after slike).
6.
Po pridobitvi licence lahko vse vaje in program prosto uporabljaš in tržiš, vaje in metode pa
lahko tudi nadgrajuješ, dopolnjuješ, povezuješ ali vključuješ v katerekoli svoje lastne programe. Svoje
lastne programe lahko kakorkoli poimenuješ, moraš le navesti in obvestiti, da izbrane vaje temeljijo na
programu JUICY FACE LIFTING (ali SOČNA JOGA OBRAZA, kakor želiš) in uporabiti ime vaje, na katerih
temeljijo (npr. tej vaji pilatesa je dodana vaja Zlato Zrno).
7.
Po opravljeni šoli boš za vse produkte in/ali storitve JUICY FACE LIFTING prejela tudi t. im.
»affiliate link«, če boš želela poslovno sodelovati z mano in Mantak Chia. Za vse prodane produkte in
storitve boš prejela tudi provizijo, ki bo naknadno dogovorjena glede na vrsto produkta oziroma
storitve.

8.
Ko boš pridobila licenco, bom tvoje ime in specializacijo objavila na spletni strani
https://savinaatai.com/ in na strani JUICY FACE LIFTING, kot referenco in popotnico za tvoj nadaljnji
poslovni razvoj; da te bodo lahko stranke tudi tako našle in da se bo natančno vedelo, kdo ima licenco
in je usposobljen za učenje.
9.
Vaje programa JUICY FACE LIFTING lahko uporabljaš tudi kot podlago za svoje lastne programe
in retreate, ki jih lahko izvajaš kot vadbe, lahko narediš svoj tečaj, solo, a ne smeš uporabiti kopije
programa JUICY FACE LIFTING v celoti-a to velja le za online tečaje, saj celoten program seveda lahko
tržiš po licenci. Vaje programa JUICY FACE LIFTING ti lahko služijo tudi kot podlaga za predavanja,
marketing, promocije in drugo. Ne glede na obliko, medij, teritorij, nadgradnje in spremembe pa moraš
vedno navesti reference na program JUICY FACE LIFTING by Savina Atai& Mantak Chia.
10.
Tvoj online program in knjiga ne sme biti identična JUICY FACE LIFTING programu pod tvojim
imenom, temveč mora vsebovati druge vaje ali/in razvite nove vaje, ki temeljijo na programu JUICY
FACE LIFTING. Tako tudi ne smeš izvajati storitev, identičnih programu JUICY FACE LIFTING, kot so
identične online šole, identični online tečaj, izdati knjige ali drugih publikacij, ki bi vsebovali celoten
program. Ne smeš izvajati identičnega marketinga in promocij, kot se uporabljajo za program JUICY
FACE LIFTING. Ne smeš podeljevati licenc pod imenom JUICY FACE LIFTING ali pod drugim imenom, če
gre za podlicenciranje mojega programa.
11.
Za vsako tvojo publikacijo (knjigo, priročnik…), ne glede na medij in teritorij, kjer se bodo
deloma ali v celoti uporabljale vaje JUICY FACE LIFTING, me moraš obvestiti in seveda v vsakem
primeru navesti, da gre za JUICY FACE LIFTING by Savina Atai& Mantak Chia.
12.
V primeru večjega dela uporabljenih vaj šole JUICY FACE LIFTING programa za publikacije se
bomo v vsakem konkretnem primeru dogovorili glede pogojev. Na tvojo prošnjo bom odgovorila v
sedmih dneh in vsekakor bom delovala v dobri veri z mislijo nate.
13.
Če boš objavljala svoje tečaje, vadbe, šole na spletu in nagovarjala stranke, ne pozabi napisati
v celoti in v navednicah, da se ve, da gre za naziv oziroma blagovno znamko, ki sem jo zaščitila na Uradu
Evropske unije za intelektualno lastnino in mednarodno: 'JUICY FACE LIFTING'. K znamki dodaj tudi
'by Savina Atai & Mantak Chia'.
14.
Licenca velja za samostojno voden program JUICY FACE LIFTING, vendar licenc ne smeš
podeljevati ne glede na teritorij, razen če se o tem predhodno dogovorimo. Prav tako ne smeš
podeljevati licenc ne glede na teritorij, ki v veliki meri vsebujejo vaje JUICY FACE LIFTING, razen če se
o tem predhodno dogovorimo.
15.
Moje ime Savina Atai moraš uporabiti v nazivu licence to je: »JUICY FACE LIFTING by Savina
Atai & Mantak Chia«, v takšnem zaporedju in v navednicah. Prav tako te prosim, da ne uporabljaš
mojih citatov, slik ali kateregakoli mojega materiala v propagandne namene, brez mojega predhodnega
dovoljenja; z izjemo slike mene in slike Mantaka ob navednici, da sva tvoja učitelja pri pridobitvi licence
oziroma avtorja programa, po katerem učiš.
16.
Cena za izvedbo šole »JUICY FACE LIFTING« je 1900 €, ki jo lahko poravnaš v 10 obrokih. Prvi
obrok je 300 eur, rok plačila je 15.12.2019 V primeru, da obveznosti ne poravnaš v celoti, ti lahko
odvzamem licenco, česar si seveda ne želim in v primeru zapletov, ti bom poskusila ugoditi v skupno
rešitev.

17.
Vračilo denarja lahko zahtevaš, a samo v primeru, če je nastopil nepredvidljiv in neodvrnljiv
dogodek, ki ti je absolutno onemogočil udeležbo šole ali izpita. Denar vrnem v celoti ali proporcionalno,
glede na fazo odstopa od šole ter glede na razlog.
18.
V primeru neuspešno opravljenega izpita, kar se lahko vsaki zgodi, ti zato nudim brezplačni
popravni izpit. Vsak nadaljnji izpit pa se obračuna po ceni 300 €. Izpit moraš opraviti v štirih mesecih
po uradno končani šoli, sicer licence ne moreš pridobiti brez ponovnega opravljanja šole.
19.
Za podaljšanje licence boste morale vsako tretje leto opraviti kratko online obnovitveno šolo,
z manjšim pregledom znanja; da se vidi da ostajaš v toku in formi učiteljice. Po zaključeni obnovitveni
šoli ali v primeru, da se obnovitvene šole ne udeležiš, se licenca lahko podaljša ali odvzame. Na voljo
izobraževanja v živo z namenom obnavljanja in poglobitve znanja, vendar ta ne bodo niti obvezna, niti
pogoj za ohranitev licence.
Jamčim, da sem izključna lastnica znamke po Zakonu o industrijski lastnini. Strinjaš se, da so
vse moje izkušnje in znanje, ki ti jih bom predala v okviru šole, moja last. Izkušnje in znanje predstavljajo
tako imenovani »know how« oziroma poslovno skrivnost in/ali tudi vse sestavine in značilnosti

20.

avtorskega dela po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. V primeru zlorab mojega dela,
mojega imena in kršenja znamke nosiš vso odgovornost.
21.
V primeru, če med nami nastane kakšno nesoglasje, si bomo sporazumno prizadevale razrešiti
nesoglasje. V luči našega sodelovanja pričakujem spoštovanje splošnih določil te pogodbe, moralnih in
etičnih norm ter kodeksa, ki ga boste dobile, vrednot in blagovne znamke, te in ostalih v imetništvu ali
uporabi mojega imena, v nasprotnem primeru bom primorana odvzeti vašo licenco. V primeru zelo
grobih kršitev bom slednje primorana predložiti odvetniku, ki bo sprožil ustrezne sodne postopke,
cesar pa ne želim. Za spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
22.
S podpisom potrjuješ, da si seznanjena s pogoji za izvajanje in uporabo licence:
»JUICY FACE LIFTING by Savina Atai & Mantak Chia«

Ljubljana, 22. 11. 2019

Tvoje Ime in Priimek s tiskanimi črkami in podpis:

_____________________________________
Savina Atai
____________________________________

