UMOWA
NA NIEWYŁĄCZNĄ SUBLICENCJĘ ZNAKU TOWAROWEGO
NINIEJSZA UMOWA SUBLICENCYJNA została zawarta w dniu ...........................................
(zwanym dalej ‘’Datą Rozpoczęcia’’)
pomiędzy:
1) Licencjobiorcą Głównym
Stowarzyszeniem Jogi Iyengara w Polsce
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mariana Langiewicza 2/5, 61-502 Poznań
numer KRS 0000158296
Reprezentowanym przez:
1. …………………………………………....... (wypełnia Licencjobiorca Główny)
2. ………………………………………........... (wypełnia Licencjobiorca Główny)
oraz
2) Pod-Licencjobiorcą
Imię i nazwisko: .....................................................................................
Adres zamieszkania: ...............................................................................
.....................................................................................................................

PREAMBUŁA
Zważywszy na to, że:
1. Następujące wspólnotowe znaki towarowe są własnością Gity i Prasianta Iyengar z
Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute, 1107-B/1, Hari Krishna Mandir Road, Model
Colony, Shivajinagar, Puna, 411016 Indie (zwanych dalej ‘’Właścicielem’’):
a. Nr rej CTM-2608735 znak STOJĄCA POSTAĆ (NATARAJASANA)
b. Nr rej CTM-2708675 IYENGAR
(zwane dalej ‘’Znaki Towarowe’’). Odpisy z Rejestru Znaków Towarowych znajdują się w
Załączniku A do niniejszej Umowy:
2. Właściciel jest właścicielem praw autorskich oraz prawa ochronnego na wspólnotowy
znak towarowy w formie STOJĄCEJ POSTACI (NATARAJASANA), który jest
wspólnotowym znakiem towarowym nr CTM-2608735;
3. Joga IYENGARA jest metodą jogi opracowaną oraz nauczaną przez Właściciela;
4. Właściciel przyznał Licencję Główną Znaków Towarowych Głównemu Licencjobiorcy,
która upoważnia Głównego Licencjobiorcę do przyznawania sublicencji w odniesieniu do
Znaków Towarowych;
5. Główny Licencjobiorca oraz Pod-Licencjobiorca pragną chronić oraz utrzymywać jakość,
reputację, precyzję, integralność oraz witalność praktyki jogi IYENGARA (między innymi)
przez stosowanie Znaków Towarowych jako wskaźników zgodności z pismami i naukami
Właściciela oraz jego poparcia.
6. Strony niniejszej Umowy wzajemnie pragną by Pod-Licencjobiorca był uprawniony do
stosowania Znaków Towarowych jako niewyłączny pod licencjobiorca w odniesieniu do
towarów i usług dla których Znaki Towarowe są zarejestrowane (zwanych dalej
‘’Towarami i Usługami’’), których szczegóły znajdują się w Załączniku A do niniejszej
Umowy.
Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:
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§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad udzielenia sublicencji przez
Licencjobiorcę Głównego na rzecz Pod-Licencjobiorcy na korzystanie ze znaków
towarowych których graficzne przedstawienie stanowi Załącznik A do niniejszej
umowy, zwane dalej „Znakiem”.
2. Licencjobiorca Główny udziela Pod-Licencjobiorcy niewyłącznej, ograniczonej
terytorialnie do obszaru Unii Europejskiej, ograniczonej czasowo do okresu trwania
niniejszej umowy, odpłatnej licencji na korzystanie ze Znaku, bez prawa do udzielania
sublicencji.
§2
1. Pod-Licencjobiorca oświadcza, że jest nauczycielem, którego kompetencje do
uczenia i praktykowania jogi zgodnie z metodą IYENGARA zostały uznane przez
Głównego Licencjobiorcę i który:
a. jest obecnie członkiem Stowarzyszenia Głównego Licencjobiorcy;
b. posiada bieżący certyfikat nauczania – od stopnia Introductory II - przyznany
przez Głównego Licencjobiorcę, inne Stowarzyszenie Jogi BKS Iyengara lub
Yogacharya Sri B.K.S. Iyengara;
c. uczy jogi jedynie zgodnie z metodą IYENGARA bez łączenia innych stylów jogi
lub innych dyscyplin;
d. prowadzi regularną praktykę własną asan i pranajamy;
e. bierze udział stale w szkoleniach w Ramamani Iyengar Memorial Institute lub w
Konwencjach Jogi Iyengara lub w szkoleniach z nauczycielami zaakceptowanymi
przez Właściciela;
f. przestrzega zasad Wytycznych Etycznych określonych w Załączniku C do
niniejszej Umowy, które zostały zaakceptowane przez Właściciela.
§3
1. Pod-Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Licencjobiorcy
Głównego o wszelkich naruszeniach prawa do Znaku dokonanych przez osoby trzecie
oraz podjęcia wszelkich działań w celu zmniejszenia szkody powstałej w związku z takim
naruszeniem.
§4
1. Sublicencja jest przyznawana od Daty Rozpoczęcia do dnia 30 kwietnia 201.. r. po
zapłacie opłaty licencyjnej oraz pod warunkiem pełnego przestrzegania przez PodLicencjobiorcę warunków Sublicencji określonych w niniejszej umowie
2. Niniejsza Umowa może być przedłużona na kolejny rok pod warunkiem przesłania
przez Pod-Licencjobiorcę przed wygaśnięciem niniejszej umowy formularza
informacyjnego wraz z dokumentami potwierdzającymi udział w warsztatach, pobyt w
Punie lub odbywanie praktyki u nauczyciela z opisem godzin, a także wpłacić na konto
Głównego Licencjobiorcy roczną opłatę licencyjną w wysokości określonej zgodnie z §
6 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Główny Licencjobiorca będzie upoważniony do rozwiązania niniejszej Umowy w
przypadku jakiegokolwiek naruszenia warunków Umowy po przekazaniu PodLicencjobiorcy pisemnego powiadomienia o zamiarze rozwiązania Umowy, chyba że
naruszenie zostanie usunięte w ciągu 30 dni. Jeśli naruszenie nie zostanie usunięte i
Główny Licencjobiorca nie zostanie powiadomiony w ciągu 30 dni, Sublicencja zostanie
niezwłocznie unieważniona.
4. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakichkolwiek przyczyn Pod-Licencjobiorca
niezwłocznie zaprzestanie używać Znaków Towarowych w odniesieniu do Towarów i
Usług i w ciągu czternastu (14) dni potwierdzi Głównemu Licencjobiorcy, że zaprzestał
takiego użytkowania, zniszczył cały zapas Towarów oznaczonych Znakami Towarowymi
oraz usunął wszelkie znaki oznaczone Znakami Towarowymi znajdujące się pod jego
kontrolą.
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5. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 1 i ust. 2 Licencjobiorca
Główny może odmówić przedłużenia okresu trwania niniejszej umowy na kolejny rok.
§5
1. Umowa jest umową osobistą dla Pod-Licencjobiorcy i prawa, obowiązki i zobowiązania
niniejszej Umowy nie mogą być przekazane żadnej stronie trzeciej - w tym szkołom jogi
lub grupom nauczycieli.
2. W czasie trwania Umowy Pod-Licencjobiorca będzie użytkował wspólnotowe znaki
towarowe tylko w odniesieniu do Towarów i Usług w odniesieniu do nauk i praktyki Jogi
zgodnie z metodą IYENGARA oraz zgodnie z Wytycznymi Użytkowania Znaków
Towarowych przedstawionymi w Załączniku B do niniejszej Umowy.
§6
1. W zamian za udzielenie licencji opisanych w postanowieniach niniejszej umowy PodLicencjobiorca uiści Licencjobiorcy Głównemu nie później niż w dniu podpisania
niniejszej umowy opłatę licencyjną w wysokości 50 PLN brutto.
2. Wysokość rocznej opłaty licencyjnej może być corocznie waloryzowana przez
Głównego Licencjobiorcę, za wcześniejszą zgodą Właściciela.
3. Niezapłacenie rocznej opłaty licencyjnej do daty płatności jest naruszeniem warunków
Umowy.
§7
Wszelkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Waloryzacja rocznej opłaty licencyjnej nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
3. Wszelkie powiadomienia lub komunikaty przekazywane w ramach niniejszej Umowy
będą mieć formę pisemną i będą nadawane pocztą poleconą do adresata na adres
podany w nagłówku niniejszej Umowy lub inny adres, pisemnie wskazany przez Strony.
§9
1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się prawo polskie, a zwłaszcza
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Własności Przemysłowej.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla miejsca siedziby Licencjobiorcy Głównego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.

.............................................
Licencjobiorca Główny

......................................................
Pod-Licencjobiorca
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