The Supreme Master Ching Hai International Association
Direitos Autorais — Informações sobre Reprodução
Nenhum conteúdo de quaisquer publicações ou materiais da Suprema Mestra Ching Hai
colocados nos sítios eletrônicos da The Supreme Master Ching Hai International Association —
doravante denominada Associação — na internet pode ser reproduzido sob qualquer forma ou
por qualquer meio, eletrônico ou mecanicamente, sem a prévia permissão por escrito da sede da
Associação.
A permissão para reproduzir quaisquer publicações ou materiais da Suprema Mestra Ching
Hai será concedida apenas para o uso de compartilhar a mensagem da Verdade da Mestra e não
para o endosso de produtos pessoais ou qualquer outra tentativa para se obter lucros.
Para obter a pré-requerida permissão, por favor, preencha o formulário de solicitação,
incluindo os leiautes de amostra (de preferência em formato Adobe® PDF com resolução de 70
a 100 dpi), e enviar:
 por correio eletrônico para lovesrc@Godsdirectcontact.org;
lovesrc@Godsdirectcontact.org
 por fax para 1-801-7409196 (Estados Unidos);
 ou pelo correio para
P.O. Box 9, Hsihu, Miaoli, Formosa (Taiwan) - ROC
ou
P.O. Box 730247, San Jose, CA, 95173-0247, USA.
Diretrizes de reprodução

1. Para reproduzir materiais da Suprema Mestra Ching Hai em jornais, livros, revistas ou
outras publicações, o artigo precisa ser impresso em sua totalidade. Trechos de diferentes
documentos de origem não podem ser dispostos juntos, nem materiais retirados fora do
contexto formado com as declarações originais. A citação de referência completa precisa
ser incluída com o artigo.
2. Para elaborar panfletos ou outros materiais para promover os ensinamentos da Suprema
Mestra Ching Hai, é melhor citar textos dos livretos de amostraØ, revistas de notícias
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ou outros livros oficiais da Suprema Mestra Ching Hai, publicados pela Associação.
3. Com relação às fotos da Suprema Mestra Ching Hai, somente aquelas permitidas pela
Associação ou aquelas impressas nas capas ou páginas coloridas das publicações da
Suprema Mestra Ching Hai podem ser usadas. A da capa dos livretos de amostraØ de
seu idioma local é preferível e sumamente recomendada.
4. Fotografias / criações artísticas / logotipo SM da Suprema Mestra Ching Hai não podem
ser alterados de maneira alguma sem a permissão do escritório central da Associação.
Isso inclui o uso de aprimoramentos de cor, sobreposições de gráficos, imaginações,
efeitos tridimensionais, rotações, animações e outras técnicas gráficas.
5. Todas as cópias e leiautes precisam incluir o seguinte reconhecimento: “Direitos autorais
© The Supreme Master Ching Hai International Association. Todos os direitos
reservados.”

Ø

Todos os livretos de amostra estão disponíveis para serem descarregados do
endereço dos sítios eletrônicos listados abaixo. No caso de precisar de arquivos
de imagens ou maior resolução, por favor, contate nossa sede.

http://sb.GodsDirectContact.net (E.U.A.)
http://www.GodsDirectContact.com/sb (E.U.A.)
http://www.Direkter-Kontakt-mit-Gott.org/sample (Áustria)

The Supreme Master Ching Hai International Association
Direitos Autorais — Informações sobre Reprodução • 1/abril/2009 • 2

Formulário de solicitação (Br. Portuguese)

Informações de Contato
Nome da sua
empresa/organização:
Nome da pessoa a ser
contatada:
Endereço:

Telefone:
Fax:
Correio eletrônico:
Seu Centro de meditação:
Colega de contato do seu
Centro de meditação:

Informações de Publicação
Propósito do uso:
Número de cópias a serem
feitas:
Lugar do uso (cidade/país):
Data pretendida da publicação:
Referência completa de todo
material citado:
(Anexe uma lista se as citações forem muitas)

Origem dos arquivos de
imagens:
Se você precisar receber arquivos de
imagem com maior resolução de
nossa sede, por favor, especifique a
resolução e tamanho das imagens
requeridas:

Condições especiais:
(Por favor, inclua qualquer condição especial
referente à sua solicitação):

Por favor, anexe o leiaute de amostra. Se o tamanho do arquivo for muito grande para ser
enviado por correio eletrônico, por favor, informe-nos.
Assinatura:________________________________Data: _______________________
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