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Izobraževalni inštitut Svetlane Masgutove® 

za nevro-senzo-motorično in refleksno integracijo, LLC 

 
 Sporazum o uporabi avtorskih pravic za udeleženca seminarja 

 
Zavedam se, da je MNRI™ program/ delavnica/seminar/dejavnost Izobraževalnega inštituta Svetlane 
Masgutove® za nevro-senzo-motorično in refleksno integracijo, LLC, ki se je udeležujem, intelektualna 
last dr. Svetlane Masgutove. Dr. Svetlana Masgutova in LLC sta lastnika vseh avtorskih in založniških 
pravic na materialih, priročnikih in drugih uporabljenih informacijah. Kot udeleženec MNRI™ programa 
bom deležen specifičnih informacij in dejavnosti, ki temeljijo na MNRI vsebini, pri kateri sodelujem. 
Aktivnosti, predstavljene na tem seminarju, so bile skrbno izbrane za razlago in prikaz postopkov izbranega 
MNRI™ programa/delavnice/dejavnosti.  
 
Soglašam, da: 

 so te dejavnosti in podatki namenjeni le moji osebni rabi in podatkov zaščitenih z avtorskimi in/ali 
založniškimi pravicami ne bom posredoval drugim. V celoti razumem in soglašam, da so podatki, 
material, priročnik itd. pod založniškimi in avtorskimi pravicami dr. Svetlane Masgutove in 
Izobraževalnega inštituta Svetlane Masgutove® za nevro-senzo-motorično in refleksno integracijo, 
LLC. Materialov, priročnika itd. tako ne smem kopirati ali posredovati drugim. Ti tiskani in 
audio/video materiali so namenjeni izključno osebni/družinski uporabi, uporaba materialov pa se 
priporoča za obogatitev strokovnega dela.  

 v celoti razumem, da izobraževanje za predavatelja tega materiala poteka po predpisanem postopku. 
Z namenom zagotavljanja kvalitete te intelektualne lastnine se strinjam, da ne bom poučeval/razvijal 
aktivnosti, ki temeljijo na vsebini te dejavnosti/seminarja/delavnice brez pogodbe/soglasja 
Izobraževalnega inštituta Svetlane Masgutove® za nevro-senzorno-gibalno in refleksno integracijo, 
LCC. 

 za svoje fotografije, slike, diapozitive, filme, video posnetke in druge medijske posnetke ter 
raziskovalne podatke, zbrane v povezavi z mojim sodelovanjem pri tej dejavnostih, ne bom zahteval 
odškodnine od dr. Svetlane Masgutove ali LLC. Dovoljujem uporabo mojih fotografij, slik, diapozitivov, 
filmov ter video posnetkov v izobraževalne, promocijske ali raziskovalne namene.  

 ne bom delal svojih video posnetkov.  Fotografije, slike, diapozitive, filme, video posnetke itd. ter 
raziskovalne podatke povezane s to intelektualno lastnino lahko zbirata le dr. Svetlana Masgutova 
in/ali LLC.    

 se to soglasje nanaša na trenutne in prihodnje dejavnosti  MNRI™ programa 

 da je izdelava izdelkov in poučevanje teh materialov in metod ekskluzivna pravica inštituta Svetlane 
Masgutove® 

 

                      
Naslov seminarja    Datum seminarja/dejavnosti 
 
________________________________  ________________________________  
Tiskano ime udeleženca   Polni naslov udeleženca  
 
 
________________________________  _________________________ 
Podpis  udeleženca seminarja                           Datum  
 
 
Soglasje razumem in sem prejel vse dodatne informacije in razlage podatkov, ki jih nisem razumel in 
sem jih zahteval ali odgovore na vprašanja o materialih zaščitenih z avtorskimi/založniškimi pravicami.  
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 Sporazum o uporabi avtorskih pravic za udeleženca seminarja 

 

Zavedam se, da je Blomberg Rythmic Movement program/ delavnica/seminar/dejavnost, ki se je 

udeležujem, intelektualna last Dr. Haralda Blomberga. Dr. Harald Blomberga je lastnik vseh avtorskih in 

založniških pravic na materialih, priročnikih in drugih uporabljenih informacijah. Kot udeleženec Blomberg 

Rythmic Movement programa bom deležen specifičnih informacij in dejavnosti, ki temeljijo na Blomberg 

Rythmic Movement vsebini, pri kateri sodelujem. Aktivnosti, predstavljene na tem seminarju, so bile 

skrbno izbrane za razlago in prikaz postopkov izbranega Blomberg Rythmic Movement 

programa/delavnice/dejavnosti.  

 

Soglašam, da: 

 so te dejavnosti in podatki NAMENJENI LE MOJI OSEBNI RABI / RABI PRI LASTNEM STROKOVNEM 

DELU in podatkov zaščitenih z avtorskimi in/ali založniškimi pravicami ne bom posredoval drugim. V 

celoti razumem in soglašam, da so podatki, material, priročnik itd. pod založniškimi in avtorskimi 

pravicami Dr. Harald Blomberga. MATERIALOV, PRIROČNIKA ITD. TAKO NE SMEM KOPIRATI ALI 
POSREDOVATI DRUGIM IN IZJAVLJAM, DA TEGA NE BOM STORIL. Ti tiskani in audio/video materiali so 

namenjeni izključno osebni/družinski uporabi, uporaba materialov pa se priporoča za obogatitev 

strokovnega dela. Kakršnokoli kopiranje ali distribuiranje ali komercialna uporaba so mogoči samo v 

primeru sklenjene pogodbe z imetniki pravic intelektualne lastnine. 

 v celoti razumem, da izobraževanje za predavatelja tega materiala poteka po predpisanem postopku. 

Z namenom zagotavljanja kvalitete te intelektualne lastnine SE STRINJAM, DA NE BOM 
POUČEVAL/RAZVIJAL AKTIVNOSTI, KI TEMELJIJO NA VSEBINI TE(GA) 
DEJAVNOSTI/SEMINARJA/DELAVNICE BREZ POGODBE/ PISNEGA SOGLASJA Dr. Harald Blomberga. 

 za svoje fotografije, slike, diapozitive, filme, video posnetke in druge medijske posnetke ter 

raziskovalne podatke, zbrane v povezavi z mojim sodelovanjem pri tej dejavnostih, ne bom zahteval 

odškodnine od Dr. Harald Blomberga ali podjetja Avevita, Meta Bizjak Eržen s.p.. Dovoljujem uporabo 

mojih fotografij, slik, diapozitivov, filmov ter video posnetkov v izobraževalne, promocijske ali 

raziskovalne namene.  

 NE BOM DELAL SVOJIH VIDEO IN AUDIO POSNETKOV.  Fotografije, slike, diapozitive, filme, video 

posnetke itd. ter raziskovalne podatke povezane s to intelektualno lastnino lahko zbirata le Dr. Harald 

Blomberg in Avevita    

 se to soglasje nanaša na trenutne in prihodnje dejavnosti  Blomberg Rythmic Movement programa 

 NE BOM DISEMINIRAL ALI PREDSTAVLJAL VSEBINE V KOLEKTIVU IN NA AKTIVIH ZNOTRAJ 

USTANOVE, Razumem, da je izdelava izdelkov in poučevanje teh materialov in metod ekskluzivna 

pravica Dr. Harald Blomberga. 

 

Blomberg Rythmic Movement Training                   

Naslov seminarja      Datum seminarja/dejavnosti 

 

________________________________  

Tiskano ime udeleženca  

 

 

________________________________  _________________________ 

Podpis  udeleženca seminarja                              Datum  

 

Soglasje razumem in sem prejel vse dodatne informacije in razlage podatkov, ki jih nisem razumel in sem 

jih zahteval ali odgovore na vprašanja o materialih zaščitenih z avtorskimi/založniškimi pravicami.  
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 Sporazum o uporabi avtorskih pravic za udeleženca seminarja 

 

Zavedam se, da je Bal-A-Vis-X program/ delavnica/seminar/dejavnost, ki se je udeležujem, intelektualna last 

Bal-A-Vis-X, Inc.. Bal-A-Vis-X, Inc. je lastnik vseh avtorskih in založniških pravic na materialih, priročnikih in 

drugih uporabljenih informacijah. Kot udeleženec Bal-A-Vis-X programa bom deležen specifičnih informacij 

in dejavnosti, ki temeljijo na Bal-A-Vis-X vsebini, pri kateri sodelujem. Aktivnosti, predstavljene na tem 

seminarju, so bile skrbno izbrane za razlago in prikaz postopkov izbranega Bal-A-Vis-X 

programa/delavnice/dejavnosti.  

 

Soglašam, da: 

 so te dejavnosti in podatki NAMENJENI LE MOJI OSEBNI RABI / RABI PRI LASTNEM STROKOVNEM 

DELU in podatkov zaščitenih z avtorskimi in/ali založniškimi pravicami ne bom posredoval drugim. V 

celoti razumem in soglašam, da so podatki, material, priročnik itd. pod založniškimi in avtorskimi 

pravicami Bal-A-Vis-X, Inc.. MATERIALOV, PRIROČNIKA ITD. TAKO NE SMEM KOPIRATI ALI POSREDOVATI 
DRUGIM IN IZJAVLJAM, DA TEGA NE BOM STORIL. Ti tiskani in audio/video materiali so namenjeni 

izključno osebni/družinski uporabi, uporaba materialov pa se priporoča za obogatitev strokovnega 

dela. Kakršnokoli kopiranje ali distribuiranje ali komercialna uporaba so mogoči samo v primeru 

sklenjene pogodbe z imetniki pravic intelektualne lastnine. 

 v celoti razumem, da izobraževanje za predavatelja tega materiala poteka po predpisanem postopku. 

Z namenom zagotavljanja kvalitete te intelektualne lastnine SE STRINJAM, DA NE BOM 
POUČEVAL/RAZVIJAL AKTIVNOSTI, KI TEMELJIJO NA VSEBINI TE(GA) 
DEJAVNOSTI/SEMINARJA/DELAVNICE BREZ POGODBE/ PISNEGA SOGLASJA Bal-A-Vis-X, Inc.. 

 za svoje fotografije, slike, diapozitive, filme, video posnetke in druge medijske posnetke ter 

raziskovalne podatke, zbrane v povezavi z mojim sodelovanjem pri tej dejavnostih, ne bom zahteval 

odškodnine od Bal-A-Vis-X, Inc. ali podjetja Avevita, Meta Bizjak Eržen s.p... Dovoljujem uporabo mojih 

fotografij, slik, diapozitivov, filmov ter video posnetkov v izobraževalne, promocijske ali raziskovalne 

namene.  

 NE BOM DELAL SVOJIH VIDEO IN AUDIO POSNETKOV.  Fotografije, slike, diapozitive, filme, video 

posnetke itd. ter raziskovalne podatke povezane s to intelektualno lastnino lahko zbirata le Bal-A-Vis-

X, Inc..    

 se to soglasje nanaša na trenutne in prihodnje dejavnosti  Bal-A-Vis-X programa 

 NE BOM DISEMINIRAL ALI PREDSTAVLJAL VSEBINE V KOLEKTIVU IN NA AKTIVIH ZNOTRAJ 

USTANOVE, Razumem, da je izdelava izdelkov in poučevanje teh materialov in metod ekskluzivna 

pravica Bal-A-Vis-X, Inc. 

 

                     

Naslov seminarja    Datum seminarja/dejavnosti 

 

________________________________  

Tiskano ime udeleženca  

 

 

________________________________  _________________________ 

Podpis  udeleženca seminarja                              Datum  

 

Soglasje razumem in sem prejel vse dodatne informacije in razlage podatkov, ki jih nisem razumel in sem 

jih zahteval ali odgovore na vprašanja o materialih zaščitenih z avtorskimi/založniškimi pravicami.  
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