
Od ľudskej bytosti k božskej bytosti… a nad rámec toho všetkého  

Formulár súhlasu 

November 7, 2017 - Košice, Slovakia

Podpísanie nasledujúcich zdieľaní je podmienkou účasti na programe

POZNÁMKA: Každý účastník musí podpísať svoj vlastný formulár súhlasu, a nie menom iného
účastníka, pokiaľ účastník nie je neplnoletý a signatár je jeho zákonným zástupcom.

 
Prosíme uveďte vaše meno a priezvisko

Krsné meno  Priezvisko

Prosíme uveďte vaše duchovné meno

Krsné meno  Priezvisko

Pohlavie

 žena

 muž

Meno zákonného zástupcu (v prípade neplnoletého účastníka programu) 

Krsné meno  Priezvisko

Prehlasujem, že je mám viac ako 18 let.

 Áno

 Nie

Súhlasím s tým, že nebudem fotografovať alebo zhotovovať video a / alebo audio záznamy behom 
akejkoľvek časti programu Od ľudskej bytosti k božskej bytosti … a nad rámec toho všetkého

 SÚHLASÍM



*POZNÁMKA:  PRE ÚČASTNÍKOV MLADŠÍCH 18 ROKOV (NEPLNOLETÝCH) PLATÍ, ŽE ICH ZÁKONNÝ 
ZÁSTUPCA MUSÍ VYPLNIŤ A PODPÍSAŤ FORMULÁR ICH MENOM. 

 
FORMULÁR ZRIEKNUTIA SA PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI A PREDPOKLÁDANÝCH 
RIZÍK

Rozumiem, že sa zúčastňujem dobrovoľne, z vlastnej vôle ako účastník programu Od
ľudskej bytosti k božskej bytosti … a nad rámec toho všetkého ("Programu"), ktorý mi
bol ponúknutý zadarmo. Týmto potvrdzujem, že netrpím žiadnymi telesnými, duševnými alebo
psychickými poruchami, ani nie som pod vplyvom akýchkoľvek liekov alebo látok, ktoré by
mohli narušit moju spôsobilosť zúčastniť sa programu. Taktiež prehlasujem, že som fyzicky a
mentálne schopný následovať akékoľvek inštrukcie týkajúce sa pozícií jógy, kriyí, stravy,
meditácií, techník alebo iných aktivít, ktoré sú súčásťou Programu.

Som si vedomí toho, že niektoré aktivity Programu by mohli spôsobiť vážne zranenia a
zúčastňujem sa ich dobrovoľne s vedomím prípadného nebezpečenstva.

V mene seba samého a v mene mojich dedičov, osobných zástupcov, SA ZRIEKAM,
ZPROSŤUJEM, VZDÁVAM, UPÚŠŤAM OD NÁROKOV NA ODŠKODNENIE A



PRISĽUBUJEM NESÚDIŤ SA s Sri Nithyananda Swamijim, aka Paramahamsa
Nithyanandom ("Swamijim"), Nithyananda Univerzitou, Nithyananda Meditačnou akadémiou
Slovenska, zastupujúcimi miestami spadajúcich pod Nithyananda Univerzitu, autorizovanými
Nithyananda Satsang Centrami a / alebo s kýmkoľvek iným priamo alebo nepriamo
zapojeného do sponzoringu, hosťovania, administrácie, marketingu, výučby, organizácie,
riadenia alebo usporiadania Programu (súhrnne Poskytovateľov) akýchkoľvek a všetkých
nárokov alebo požiadaviek vyplývajúcích z akejkoľvek újmy (vrátane úmrtia), akejkoľvek
formy duševného utrpenia, straty majetku alebo iných škôd súvisiacich s (i) mojou účasťou na
programe, či už sú tieto  riziká známe alebo neznáme, a NIE SÚ LIMITOVANÉ IBA NA
ZRANENIA, STRATY ALEBO ŠKODY ZPOSOBENÉ NEDBANLIVOSŤOU ALEBO
ČINNOSŤOU POSKYTOVATEĽOV V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENÉHO
ZÁKONOM, alebo ii) stavom priestor v ktorom sa program koná, či už sa programu zúčastním
alebo nie.

ŽIADNE ZÁRUKY ALEBO GARANCIE VÝSLEDKOV: Chápem, že Poskytovatelia a
akákoľvek  organizacia a / alebo jednotlivci, ktorí sa podieľajú na organizácii tohoto programu,
vyvíjajú všetko úsilie, aby tento program umožnili/ sprostredkovali a učinili z neho dobrú
skúsenosť. Zriekam sa však všetkých nárokov alebo žiadania zodpovednosti od všetkých
týchto  strán za naplnenie akýchkoľvek mojích očakávaní.  Zúčastňujem sa dobrovoľne, z
vlastnej vôle ako účastník tohoto duchovného programu.  Chápem, že akékoľvek a všetky
požehnania a, pokyny, prednášky, diskusie, učenia, duchovné vedenie, rady, odporúčania,
doporučenia, návrhy a podobne, ktoré sú súčasťou programu (alebo súčasťou ľubovoľnej
časti programu, a neobmedzujú sa iba na živé Akášské čítanie alebo iniciácie/zasvätenia) sú
čisto duchovnej a/alebo náboženskej podstaty a nie sú myslené  ako záruka či konečné
prehlásenia o minulosti, súčasnosti alebo budúcnosti. Rozumiem tomu, že v súvislosti s
programom strany si nerobia žiadne nároky a zriekajú sa akýchkoľvek požiadaviek pre
naplenie prísľubov, výslovných alebo predpokladaných záruk alebo záruk týkajúcich sa
individuálneho alebo skupinového výsledku programu, alebo že ja osobne získam akýkoľvek
konkrétny výsledok, vrátane, ale nie výhradne, duševných, fyzických, emocionálnych,
duchovných, finančných alebo iných výsledkov. Chápem, že tie sa budú u rôzných osôb líšiť.

Ďalej súhlasím s tým, že nebudem trvať na odškodním a nebudem považovať za 
zdpovedných všetkých Poskytovateľov, za všetky nároky, úsudky, požiadavky, alebo náklady,
vrátane poplatkov za advokáta, vzniknuté v súvislosti s akoukoľvek činnosťou, ktorá bude 
dôsledkom účasti na programe.

Plne súhlasím s tým, že toto zrieknutie sa zodpovednosti a súhlas so zverejnením je natoľko 
obšírny a všetko zahrňujúcí, nakoľko to dovoľujú zákony Indie a že ak akákoľvek časť tejto 
zmluvy bude považovaná za neplatnú, zbytok zostane v plnej sile a účinku.

SVOJIMI INICIÁLAMI NÍŽŠIE POTVRZUJEM ŽE SOM ČÍTAL A POROZUMEL VYŠŠIE
UVEDENÉMU ZRIEKNUTIU SA ZODPOVEDNOSTI A SÚHLASU SO ZVEREJNENÍM A
DOBROVOĽNE, Z VLASTNEJ VÔLE, BEZ NÁTLAKU, SUHLASÍM S TÝMITO
PODMIENKAMI. SOM PLNE SPÔSOBILÝ PODPISAŤ TENTO FORMULÁR A NIE SOM
NEPLNOLETÝ (NEPLATÍ V V PRÍPADE, ŽE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA PODPISUJE TENTO
FORMULÁR NIŽŠIE).
 
Prosíme vložte své INICIÁLY* 

*POZNÁMKA: POKIAĽ STE NEDOSIAHLI PLNOLETOSŤ, VLOŽÍ INICIÁLY VÁŠ ZÁKONNÝ 
ZÁSTUPCA.



AUTORSKÉ PRÁVA & INTELEKTUÁLNY MAJETOK

Chápem, že moja účasť na tomto programe nemôže byť vyložená ako udelenie alejkoľvek
licencie v rámci Podmienok použitia akéhokoľvek zverejňovania alebo akýchkoľvek práv
duševného vlastníctva tretej strany, či už prostredníctvom estoppeli, implikácie, zrieknutia sa,
alebo inak. Bez obmedzenia všeobecnosti vyššieho uvedeného potvrzujem a súhlasím s tým,
že určitý obsah dostupný prostrednictvom tohoto Programu je chránený autorskými právami,
ochrannými známkami, patentmi alebo inými vlastníckymi právami, a to ako Poskytovatelia,
tak aj jeho partnerov, poskytovateľov licencií a poskytovateľov služieb. Súhlasím s tým, že v
súvislosti s týmto programom nezmením, neupravím ani neporuším žiadnu z ochranných
známok, služobných značiek alebo iného duševného vlastnictva, ktoré bude poskytnuté.
Súhlasím s tým, že nepoužijem žiadnu z ochranných známok, služobných značiek ani iného
obsahu prístupného prostrednictvom tohoto Programu k inému účelu, než je účel, pre  ktorý je
mi takýto obsah k dispozicii. Súhlasím s tým, že nebudem hanobiť alebo znevažovať
ochranné známky, servisné značky alebo akýkoľvek aspekt tohoto programu. Súhlasím s tým,
že v súvislosti s týmto programom nebudem prispôsobovať, prekladať, upravovať,
dekompilovať, rozoberať alebo zpätne spracovávať tento program alebo procesy, metodiky a
techniky v ňom použité.

SÚHLAS SO ZHOTOVOVANÍM AUDIO A VIDEO ZÁZNAMOV

Podpisom tohoto formulára udeľujem spoločnosti Nithyananda University a každému, koho
Nithyananda University určí, právo ma zaznamenávať na akejkoľvek akcii Nithyananda
University akýmkoľvek spôsobom a v akomkoľvek formáte a jakýchkoľvek médiach
("Záznamy"). (Medzi tieto záznamy patria rovnako všetky testimoniály, ktoré predkládám
Nithyananda University). Nithyananda University bude vlastnit tieto záznamy a ja súhlasím s
tým, že je môže využívat, ako chce, celé alebo čiastočné, kdekoľvek na svete a v akomkoľvek
formáte a médiách. Chápem, že Nithyananda University nie je povinná tieto záznamy použiť.
Súhlasím s tým, že Nithyananda University môže v súvislosti s týmito záznamami používať
moje meno, podobu, hlas a biografické informácie a oslobodzujem Nithyananda University a
jej pridružené spoločnosti od zodpovednosti za stažnosti z akékoľvek a všetkých dôvodov,
ktoré môžem mať teraz alebo v budúcnosti za hanobenie mojej osoby, narušenia môjho
súkromia alebo zasahovania do zverejňovania alebo osobnostných práv v súvislosti so
záznamami. Prehlasujem, že mám plné právo a právomoc podpísať tento formulár, (b) nie
som neplnoletý  (pokiaľ ano, môj zákonný zástupca podpisuje tento formulár nižšie) a (c)
práva, ktorá udeľujem Nithyananda Univerzite v rámci tohoto formuláru nebudú obmedzené
žiadnou inou zmluvou alebo úpisom.

KONTAKT, INFORMÁCIE A SŤAŽNOSTI:

V prípade akýchkoľvej sťažností súhlasím s tým, že najprv budem s Nithyananda University akúkoľvek sťažnosť
riešiť neformálne. Všetky oznámenia, žiadosti, sťažnosti, nároky, požiadavky, dotazy, otázky, pripomienky alebo

iné záležitosti týkajúce sa Programu alebo tohoto prehlásenia musia byť písomne zaslané  na adresu
Nithyananda University poštou na adresu:

9720  Central Avenue, Montclair, CA 91763



PRÁVNE PREDPISY, FORUM & SPORY

Táto zmluva sa riadi a vykladá výhradne v súlade s právnymi predpismi Kalifornie bez dalších
súdneho systémov/súdnictiev. Akýkoľvek spor týkajúci sa strán tejto zmluvy bude vedení 
výlučne v štáte Kalifornia v USA a bude spadat do výlučnej právomoci súdov v Los Angeles, 
Kalifornii, bez toho aby došlo k akémukoľvek ovplyvneniu voľby alebo stretu právnych 
predpisov, či už štátu Kalifornia alebo iného súdneho systému/súdnictva. Strany sa zaväzujú, 
že sa budú podrobovať výlučne súdneho systému/súdnictvu a miestu štátu Kalifornia, mesta 
Los Angeles, vo všetkých sporoch vyplývajúcích z tejto zmluvy alebo súvisiach s touto 
zmluvou alebo vo vzťahu medzi stranami. Každá strana je zodpovedná za svoje poplatky a 
náklady právneho zástupcu v prípade sporu. Pokiaľ je niektorá čast tejto zmluvy považovaná 
za neplatnú, je dohodnuté, že zostatok bude i naďalej v plnéj platnosti a účinnosti.

SPROSTREDKOVANIE: Pokiaľ vznikne akákoľvek sťažnosť, námietka alebo spor na základe
alebo vzťahujúcí se k tomuto prehláseniu alebo jeho porušeniu, k programu alebo ku službám
s ním súvisiacich, alebo k môjmu vzťahu k zúčastneným stranám, a pokiaľ spor nemôže býť 
vyriešený jednaním, súhlasím s tým, aby sa spor najprv riešil v dobrej viere nezáväzným 
sprostredkovávaním ešte pred pristúpením k arbitráži alebo akémukoľvek inému postupu 
riešenia sporu schválenom v tomto dokumente. Sprostredkovanie zahájí jedna zo strán, ktorá
podáva písomnú žiadosť o sprostredkovanie spôsobom uvedeným nižšie. Sprostredkovanie 
sa uskutoční v Los Angeles v Kalifornii pred sprostredkovateľom, na ktorom sa zmluvné 
strany dohodnú. Poplatky za sprostredkovateľov budú rovnomerne rozdelené medzi strany. 
Účast v dobrej viere v sprostredkovávaní je predpokladom akéhokoľvek nároku na 
advokátske poplatky za prípadné následné arbitrážne pokračovanie.

ZÁVÄZNÁ ARBITRÁŽ: AKÁKOĽVEK SŤAŽNOSŤ, NÁMIETKA ALEBO SPOR VZNIKNUVŠÍ 
V SÚVISLOSTI S TÝMTO PREHLÁSENÍM, ALEBO VZŤAHUJÍCÍ SA K NEMU ČI JEHO 
NEDODRŽIAVANÍM, K PROGRAMU ALEBO K SLUŽBÁM S NÍM SÚVISIACIM, ALEBO K 
MÔJMU VZŤAHU K ZÚČASTNENÝM STRANÁM, BUDE PREDLOŽENÝ ZÁVÄZNEJ 
ARBITRÁŽI NA ZÁKLADE PÍSOMNEJ ŽIADOSTI JEDNEJ ZO STRÁN, PO JEJ DORUČENÍ 
DRUHEJ STRANE. STRANY BY MALI URČIT JEDNU OSOBU, KTORÁ VYPOČUJE A URČÍ
NÁMIETKU. POKIAĽ SA ZMLUVNÉ STRANY NEDOHODNÚ, TAK NADRIADENÝ SÚD V 
KALIFORNII, KRAJ LOS ANGELES, NAVRHNE NESTRANNÉHO ROZHODCU, KTORÉHO 
ROZHODNUTIE BUDE KONEČNÉ A DEFINITÍVNE PRE  VŠETKY STRANY. STRANY SI 
BUDÚ HRADIŤ VLASTNÉ PRÁVNE POPLATKY A NÁKLADY SÚVISIACE SO VŠETKÝMI 
VÝDAJMI. JEDINÝM A EXKLUZÍVNYM MIESTOM PRE  ARBITRÁŽ ALEBO PRÍPADNÝ 
PRÁVNY SPOR BUDE LOS ANGELES, KALIFORNIA.

PRIPOJENÍM SVOJICH INICIÁLOK POTVRDZUJEM, ŽE SOM SI PREČÍTAL A POROZUMEL SOM VYŠŠIE 
UVEDENÝM INFORMÁCIÁM A DOBROVOĽNE SÚHLASÍM SO ZÁVÄZNOU ARBITRÁŽOU. V TAKOMTO 
PRÍPADE SA DOBROVOĽNE VZDÁVAM DÔLEŽITÝCH ÚSTAVNÝCH PRÁV, ROVNAKO AKO PRÁV NA 
ODVOLANIE.
Prosíme vložte svoje INICIÁLKY* 

*POZNÁMKA: POKIAĽ STE NEDOSIÁHLI PLNOLETOSŤ, VLOŽÍ INICIÁLKY VÁŠ ZÁKONNÝ 
ZÁSTUPCA.

POTVRZUJEM, ŽE SOM SI PREČÍTAL/A TIETO PREHLÁSENIA A POROZUMEL/A SOM IM EŠTE PREDTÝM,
AKO SOM HO PODPÍSAL/A. SOM SI VEDOMÝ/Á TOHO, ŽE PODPISOM TOHOTO PREHLÁSENIA SA 
VZDÁVÁM ISTÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV, KTORÉ BY JA ALEBO MOJI DEDIČI, ĎALŠÍ PRÍBUZNÍ, 
EXEKÚTORI, ADMINISTRÁTORI A PREDSTAVITELIA MOHLI MAŤ PROTI UVEDENÝM STRANÁM. 

SVOJÍM PODPISOM NIŽŠIE VYJADRUJEM SÚHLAS S  POUŽITÍM MOJHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU 
NAMÍESTO ORIGINÁLNEHO PODPISU NA PAPIERI. 
Prosíme podpište sa.* 



*POZNÁMKA: POKIAĽ STE NEDOSIAHLI PLNOLETOSTI, PODPÍŠE  SA ZA VÁS VÁŠ ZÁKONNÝ 
ZÁSTUPCA.

Prosíme vyplňte dátum

MESIAC / DEŇ/  ROK

Prosíme uveďte svoju adresu

ULICA
MESTO / KRAJ/ SMEROVÉ ČÍSLO
KRAJINA

Prosíme uveďte svoje telefonní číslo

Prosíme uveďte svoju emailovou adresu

* Zadaním emailové adresy súhlasíte s prijímáním emailov od Nithyananda University a jej pobočiek, ktoré možu
mimo iného obsahovať informácie o ďalších kurzoch / programoch, propagačných materiáloch, informačné 
bulletiny, inšpiračné správy/odkazy a tipy/odoporúčania pochádzajúcí z védskej / hinduistickej tradicie.

Ste absolventom programu Vnútorné prebudenie? 

 Áno

 Ne

Zúčastnili ste sa už niekedy programu s Jeho Svätosťou Paramahamsa Nithyanandom? 

 Áno

 Ne

Kde ste se dozvedeli o programe? 

 E-mail

 Facebook 

 Priatelia/rodina

 Letáčik/plakát

 Meetup.com

 Nithyananda.tv

 V tlači/novinách

 Aadheenam/miestne centrum

 TV

 YouTube

 Ostatné

ODOSLAŤ 


