
FUNDAÇÃO PREM RAWAT 
Programa de Educação para a Paz 

Contrato de Licença 
 
1. Este é um contrato de licença (o "Contrato") entre a Fundação Prem Rawat 

("TPRF") e o Licenciado do Programa de Educação para a Paz (o 
"Licenciado"). 

 
2. A TPRF desenvolveu o Programa de Educação para a Paz (o "Programa" ou 

"PEP") para ajudar as pessoas a descobrir seus recursos internos e paz 
pessoal. O Licenciado deseja realizar cursos do Programa de Educação para 
a Paz para grupos e organizações. 

 
3. A TPRF concede tais licenças caso a caso e pode conceder ou negar qualquer 

licença unilateralmente e a seu critério. 
 
4. Depois que o Licenciado solicitou essa licença, o Licenciado será notificado por 

e-mail se a TPRF aprovou o pedido de licença. Após essa notificação de 
aprovação, a TPRF concede ao Licenciado: 

 
a. Acesso a todos os materiais do Programa de Educação para a Paz da 

TPRF; e 
 

b. Permissão para usar os materiais do curso para realizar o Programa 
para grupos em cada Instalação registrada sob este Contrato.  

 
5. Esta licença é emitida pela TPRF gratuitamente (embora a TPRF agradeça 

as contribuições que apoiam o Programa), em vista do acordo do Licenciado 
para assumir as seguintes obrigações e cumprir as seguintes condições: 

 
a. O Licenciado garantirá que todos os indivíduos que conduzem o 

Programa sob esta licença ("Associados") cumpram os termos e as 
condições deste Contrato. 
 

b. O Licenciado e os Associados usarão os materiais do Programa 
apenas para fins de realização dos cursos do Programa. 

 
c. O Licenciado e os Associados conduzirão os cursos do Programa de 

acordo com as diretrizes estabelecidas no Guia do Facilitador e em 
qualquer informações ao facilitador, à medida que forem liberadas. 

 
d. O Licenciado e os Associados garantirão que todos os participantes do 

Programa sejam tratados com respeito.  
 

e. O Licenciado e os Associados não usarão os materiais do Programa para 
promover visões políticas ou religiosas.  

 
f. O Licenciado e os Associados não cobrarão nenhuma taxa aos participantes 

do Programa pela participação nos cursos ou pelas organizações de 
hospedagem do Programa, sem a permissão por escrito de um funcionário 
da TPRF. 



 
g. Todos os materiais do Programa, incluindo, entre outros, DVDs, arquivos de 

vídeo, brochuras e informações on-line, são materiais com direitos autorais 
pertencentes à TPRF. Eles devem ser usados apenas no contexto da 
apresentação do Programa e não devem ser copiados, emprestados, 
distribuídos nem exibidos para qualquer outra finalidade. De acordo com a 
lei de direitos autorais, nenhuma alteração no material pode ser feita, nem o 
material pode ser usado em outro contexto (incluindo distribuição on-line), 
sem a permissão por escrito de um funcionário da TPRF. Nenhum trabalho 
derivado deve ser criado, incluindo traduções, e o Licenciado concorda que 
não tem interesse de posse nos materiais do Programa. O Licenciado não 
deve enviar materiais do Programa para nenhum fórum ou grupo on-line, 
plataforma de mídia social ou sistema de distribuição disponível 
eletronicamente, sem a permissão por escrito da TPRF. 

 
h. O Licenciado e os Associados cumprirão os requisitos de relatório do 

Programa da TPRF, à medida que esses requisitos forem definidos e, de 
vez em quando, esses requisitos podem ser revisados pela TPRF. 
 

i. O Licenciado está autorizado a usar os materiais do Programa atualmente 
disponíveis no portal do Programa de Educação para a Paz. A TPRF reserva-
se o direito de adicionar ou remover materiais autorizados a qualquer 
momento. A TPRF informará imediatamente o Licenciado sobre essas 
alterações. O Licenciado utilizará apenas materiais atualmente autorizados, 
permitindo um período de transição razoável para concluir um curso em 
andamento. 

 
j. O Licenciado e os Associados não se apresentarão como agentes, 

funcionários, representantes nem porta-vozes da TPRF. 
 

k. Os representantes da mídia que abordam o Licenciado ou os Associados 
com perguntas sobre o Programa ou sobre a TPRF devem ser 
encaminhados para mediarelations@tprf.org. A TPRF reserva-se o direito de 
responder a perguntas da mídia. 

 
l. A TPRF não aceita responsabilidade, exigibilidades nem a obrigação de 

se defender contra quaisquer reclamações de negligência ou danos de 
qualquer tipo, incluindo, entre outros, problemas de privacidade de dados, 
decorrentes do Licenciado e dos Associados que conduzem o Programa. 

 
m. O Licenciado é o único responsável por obter qualquer seguro de 

responsabilidade geral exigido por uma Instalação e por qualquer 
responsabilidade ou reclamação de negligência ou dano decorrente do 
Licenciado e dos Associados que conduzem o Programa. 

 
6. A TPRF reserva-se o direito de rescindir este Contrato de Licença a qualquer 

momento, por qualquer motivo. Qualquer rescisão será efetivada 
imediatamente após a notificação eletrônica do Licenciado. Após essa 
rescisão, o Licenciado deixará imediatamente de oferecer ou facilitar o 
Programa e, dentro de 5 dias úteis:  
 



a. Devolverá todos os materiais físicos do Programa à TPRF;  
 
b. Excluirá todos os materiais do Programa armazenados digitalmente de 

todo e qualquer dispositivo de armazenamento digital; e 
 
c. Reconhecerá a exclusão de tais materiais e a devolução dos materiais, 

cujos custos razoáveis de remessa serão reembolsados ao Licenciado pela 
TPRF. 

 
 
 
 

 


