Administration of GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING
TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT.
Kneza Mihaila 21A, TC Milenijum, lok.113,
11000,Belgrade, Serbia
Email: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
Skype: grigorii.grabovoi.pr
Phone: +381 628720443

From __________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Email: _________________________________________________
Skype: _________________________________________________
Phone:_________________________________________________

APLICAÇÃO PARA OS CONTRATOS DE SUB LICENCIATURA PARA PESSOA
FÍSICA E JURÍDICA (AGÊNCIA)

Lista dos contratos oferecidos para pessoas físicas e jurídicas a serem assinada pessoalmente
pelo empresário Grigori Grabovoi como representante legal da empresa
GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT, situada no
endereço acima especificado:
1. □ Contrato de Sublicenciamento de utilização do Programa de Educação sobre os
ensinamentos de Grigori Grabovoi com o dispositivo de desenvolvimento da concentração
PRK-1U.
2. □ Contrato de Sublicenciamento concedendo a licença para o uso das marcas registradas
"GRABOVOI ®", "GRIGORI GRABOVOI ®"e para a realização de seminários;
3. □ Contrato de Sublicenciamento de concessão da autorização para o uso marcas
registradas "GRABOVOI ®", "GRIGORI GRABOVOI ®" para a publicação de suas obras;
4. □ Contrato de Sub-licença de concessão da autorização do direito de utilizar a obra de
Gregori Grabovoi para a condução de seminários;
5. □ Contrato de Sublicenciamento de concessão da autorização para o uso das marcas
registradas "GRABOVOI ®", "GRIGORI GRABOVOI ®" na publicação de suas obras;

6. □ Contrato de Agenciamento (somente para pessoa jurídica)

Selecione nos itens acima o número dos contratos que deseja assinar:
1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□
Especifique abaixo os países onde deseja atuar, caso não estejam incluídos nos itens 4 e 5 .
___________________________________________________________________________

Há quanto tempo você pratica os ensinamentos de Grigori Grabovoi?
________________________________________

Onde você conseguiu a informação sobre a possibilidade do fechamento de contratos de
sublicenciatura e do contrato de agênciamento, fornecer os dados da fonte de informação:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Se o contrato de agênciamento ou/e os contratos de sublicenciatura foram oferecido por um
organizador, agencia , ou advogado, fornecer toda a informacao pertinente a essa pessoa ou
empresa:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Além do Servio especifique a segunda língua desejada;
_________________________________________________
Forneça a informação sobre seu grau de educação e ocupação atual:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Informações sobre o registro da empresa (Pessoa Jurídica) e tipo de atividades que exerce:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Data: ___________________________
Assinatura do requerente ou do agente autorizado:
__________________________________ / _________________________________ /

