
Ching Hai Legfelsőbb Mester Nemzetközi Egyesület 
Szerzői jogvédelmi információ 

 
Ching Hai Legfelsőbb Mester kiadványainak, vagy a Ching Hai Legfelsőbb Mester Nemzetközi 
Egyesület Internetes honlapjain közzétett anyagoknak semmilyen része sem másolható, semmilyen 
formában és semmilyen eszközzel, elektronikusan vagy mechanikusan, az Egyesület központjának 
előzetes, írásbeli engedélye nélkül. 
 
Ching Hai Legfelsőbb Mester bármely kiadványának vagy anyagának másolásához az engedély 
kizárólag a Mester által hirdetett Igazság terjesztésének céljából adható meg, azonban nem adható meg 
személyes termékek támogatásához, vagy bármely egyéb nyereségteremtő törekvéshez. 
 
A másolási engedély megszerzéséhez kérjük, töltse ki az alábbi kérvényező nyomtatványt, mellékeljen 
mintatervezeteket (lehetőleg PDF formátumban, 70 és 100 dpi közötti felbontásban) és küldje el 
ezeket: 
 
emailben: lovenews@Godsdirectcontact.org 
faxon: 1-801-7409196 (USA) 
postán: 

The Supreme Master Ching Hai International Association 
P.O. Box 9, Hsihu, Miaoli 36899, Formosa (Taiwan), R.O.C. 

 

vagy 
 

The Supreme Master Ching Hai International Association 
P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, SUA (U.S.A.) 

 
 

Másolási irányelvek: 
 
1. Ching Hai Legfelsőbb Mester anyagainak újságokban, könyvekben, folyóiratokban, és más 

kiadványokban történő másolásához a cikkeket teljes terjedelmükben kell kinyomtatni. Különböző 
forrásból származó idézetek nem szerkeszthetők össze, az eredeti környezetükből kiragadva nem 
készíthetők kivonatok, és teljes referenciahivatkozást kell mellékelni minden másolt cikkhez.  

 
2. A Ching Hai Legfelsőbb Mester tanítását népszerűsítő szórólapok, vagy egyéb anyagok 

tervezésekor legjobb olyan szöveget idézni, ami Ching Hai Legfelsőbb Mester 
mintakönyvecskéjéből, magazinjából, vagy az Egyesület által terjesztett egyéb, hivatalos 
kiadványból származik.  

 
3. Ching Hai Legfelsőbb Mester fényképei közül csak azok használhatók, amelyeket az Egyesület 

bocsátott ki, vagy Ching Hai Legfelsőbb Mester kiadványainak címlapjain, vagy színes oldalain 
találhatók. Erre a célra melegen ajánlott, és a legmegfelelőbb a helyi nyelven kiadott 
mintakönyvecske címlapja.  

 
4. Ching Hai Legfelsőbb Mester fényképei, művészi alkotásai, és az SM logó semmilyen módon nem 

változtatható meg az Egyesület központjának engedélye nélkül. Ez magában foglalja a 
színkiemelést, grafika, képanyag, 3D effektusok felülrétegezését, elforgatást, animációt, és egyéb 
grafikai eljárásokat. 

 
5. Minden másolatnak és tervezetnek tartalmaznia kell a következő kijelentést: “Copyright ©Ching 

Hai Legfelsőbb Mester Nemzetközi Egyesület. Minden jog fenntartva.” 
 

*Minden mintakönyvecske letölthető a következő Internet címekről. Ha nagyobb felbontású 
képfájlokra lenne szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a központunkkal. 
 
http://www.Godsdirectcontact.org/sample/ (USA)  
http://www.Direkter-Kontakt-mit-Gott.org/booklet/ (Ausztria) 
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/publication/sample/sample.htm (Formosa) 



 
Kérvény - Application Form 

 
KAPCSOLATTARTÁSI INFORMÁCIÓ - Contact Information 

Cégének/ 
szervezetének neve: 
Your company/ 
organization name: 
Kapcsolattartó személy 
neve: 
Name of person to be 
contacted: 
Cím: 
Address: 

Telefon: 
Phone: 

Fax: 
Fax: 

Email: 
Email: 

Az Ön meditációs 
központja: 
Your meditation Center: 
Kapcsolattartó az Ön 
meditációs központjában: 
Contact Person of your 
meditation Center: 

KIADVÁNNYAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ - 
Publication Information 

Felhasználás célja: 
Purpose of use: 

Tervezett másolatok 
száma: 
The number of copies to be 
made: 
Felhasználás helye 
(ország/város): 
Place of use (city/country): 
A kiadás várható dátuma: 
Expected date of publication: 
Az idézett összes anyag 
teljes hivatkozása: 
(mellékeljen egy listát, ha a 
nagyszámú hivatkozás nem 
fér el ezen a helyen) 
Complete reference of all 
material cited: 
(attach a list if the citations are 
many) 
Képfájlok forrása: 
Source of image files: 



Ha nagyobb felbontású 
képfájlokra van szüksége a 
központunktól, kérjük, adja 
meg az igényelt képek 
felbontását és méretét: 
If you need higher resolution 
image files from our 
headquarters, please specify 
the resolution and size of the 
images required: 
Különleges körülmények: 
(Kérjük, az igényével 
kapcsolatos bármilyen 
különleges körülményt adja 
meg) 
Special conditions: 
(Please include any special 
conditions regarding your 
request) 

Mellékeljen egy mintatervezetet. Ha a fájl mérete túl nagy ahhoz, 
hogy emailben el lehessen küldeni, kérjük, hogy azt tudassa velünk. 

Please attach a sample layout. 
If the file size will be too big to be sent by email, please inform us. 

 
 

Aláírás/Signature: _____________________________ Dátum/Date: ________________ 
 
 

Copyright © Ching Hai Legfelsőbb Mester Nemzetközi Szervezete 
Minden jog fenntartva. 


