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www.KundaliniResearchInstitute.org
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Email: levelthree@kriteachings.org
Fax: (001) 505-753-5982

Isenção de Responsabilidade:
1.

A pessoa que assina este documento certifica para si próprio, bem como para seus descendentes, sucessores,

cessionários, agentes e representantes pessoais, que libera integral e completamente o Kundalini Research Institute
(KRI); o Sikh Dharma, uma corporação californiana; 3HO Foundation International, também uma corporação
californiana; 3HO International Kundalini Yoga Teachers Association, uma divisão da 3HO Foundation
International; o Siri Singh Sahib do Sikh Dharma, uma corporação californiana; a Humanology and Health Science,
uma corporação californiana; a 3HO do Novo México, uma corporação do Novo México; a Hacienda de Guru Ram
Das Corp, uma corporação do Novo México; a Guru Amar Das Corp, uma corporação do Novo México; a Fundação
Legado de Yogiji (LYF), uma corporação do Novo México; e quaisquer de seus funcionários, executivos, diretores,
representantes, agentes e organizações afiliadas e/ou subordinadas de qualquer responsabilidade, seja direta ou
indireta, por toda e qualquer reivindicação, demanda, ação, obrigação, danos, despesas, custos, honorários
advocatícios, perdas, lesões e/ou causas de ação, quer sejam conhecidas ou desconhecidas, previsto ou imprevisto,
suspeita ou insuspeita, fixa, contingente, ou condicional, soando em delito ou contrato, ou na lei ou na equidade, que
surgir como resultado da participação pelo abaixo-assinado no Treinamento KRI de Professores (“Treinamento”). O
signatário também se compromete a não processar, ou fazer com que outros processem qualquer uma das partes
desobrigadas por qualquer dos assuntos, e a reembolsar integralmente as partes por todas e quaisquer despesas
incorridas, incluindo honorários advocatícios, por qualquer violação deste contrato.

2.

A pessoa que assina este documento ainda concorda e compreende que não é oferecida qualquer garantia ao

abaixo assinado sobre a segurança e a proteção de sua pessoa e posses durante sua participação no Treinamento, e
que o abaixo assinado não está contando com quaisquer garantias a fim de cumprir com este documento. O abaixoassinado está assinando este documento como um ato livre e voluntário, depois de ter tido a oportunidade de consultar
um departamento jurídico de sua escolha.
3.

A pessoa que assina este documento compreende que exercícios físicos fazem parte do Treinamento e que é

de sua responsabilidade consultar um médico antes de participar de tais exercícios e se certificar se pode ou não fazêlos. O abaixo-assinado participa voluntariamente do Curso por sua conta e risco.
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4.

Exceto pelos serviços e cursos oficialmente oferecidos pelo KRI como parte do Treinamento, nenhuma das

entidades listadas no parágrafo 1 acima apoia ou endossa qualquer indivíduo que ofereça instrução em qualquer outra
área que não sejam os cursos oficiais específicos oferecidos em conexão com o Treinamento, incluindo, mas não se
limitando a, yoga, meditação, aconselhamento nutricional, “cura” e assuntos semelhantes.

5.

O abaixo-assinado concorda em notificar o staff do Treinamento sobre qualquer emergência médica, de forma

que seja providenciado o mais breve possível seu deslocamento para um hospital.
6.

O KRI reserva-se o direito de afastar qualquer um do Treinamento por qualquer motivo e sem reembolso.

7.

Informamos que ao registrar e participar do Treinamento, você concorda que o KRI, seus proprietários,

agentes e cessionários podem, sem reservas, registrar e usar para fins promocionais sua imagem, em foto ou vídeo, e
sua voz em qualquer mídia disponível.

8.

Câmeras e gravações de áudio/vídeo não são permitidas dentro das salas de aula ou na área externas sem o

expresso consentimento do KRI. As palestras e os ensinamentos do Yogi Bhajan e todas as palestras e ensinamentos
dos professores contratados são de propriedade do KRI. No caso de câmeras e gravadores de áudio/vídeo serem
usados em violação a este requisito, reservamo-nos o direito de confiscar as fitas, filmes e, se necessário, o
equipamento.

Li e entendi tudo o que foi exposto. Voluntariamente concordo com os termos e condições declarados acima.
_______________________________

________________________________

Nome Civil Completo (por extenso)

Nome Espiritual (por extenso)

_______________________________

________________________________

Assinatura – Nome Civil

Data
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