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SVETOVÝ INŠTITÚT SCIENTOLOGICKÝCH SPOLOČNOSTÍ



This agreement is made this ______ day of _________________________________ , 20____ by and between: world institute of scien-
tology enterprises, a California non-profit religious corporation  having an office at 6331 Hollywood Boulevard, Suite 701, Los Angeles, 
California 90028-6313 (referred to as “wise”), and
(Táto zmlu va je uzatvorená dňa _____________ mesiac ______________, 200_______ medzi:
svetovým inštitútom scientologických spoločností , kalifornským neziskovým náboženským združením, ktorý má svoj úrad na 6331 Hollywood 
Boulevard, Suite 701, Los Angeles, California 90028-6313 [ďalej uvádzané len ako „WISE"], a)
_________________________________________________________________________________________________________________
(Name)  (Company Name if applicable)
(Meno)  (Názov príslušnej firmy)
_________________________________________________________________________________________________________________
(Street Address) (City, Zip Code and Country)
(Ulica) (Mesto, PSČ a Štát)
_________________________________________________________________________________________________________________
(Business Phone) (Home Phone)
(Telefón do zamestnania) (Telefón domov)
_________________________________________________________________________________________________________________
(Fax) (E-mail)

_________________________________________________________________________________________________________________
(Type of Business) (Membership Level)
(Druh podnikania) (Členská úroveň)

(Hereinafter referred to as “member”).
(ďalej uvá dzané ako „člen").

AWISE is an organization formed for the purpose of 
uniting all businesses and professional individuals 
and organizations of whatever kind that use the 

technology developed by L. Ron Hubbard (“LRH”) for 
administrative, business and improvement purposes. This 
includes the encouragement of adherence to the goals, 
tenets, doctrines, codes, Creed, policies and practices set forth 
in the Scientology Scriptures and other writings of LRH 
(“the Hubbard Writings”) in secular business activities, and 
protecting its members, whether individual or corporate, from 
unethical practices and unfair competition. 

B By uniting, supporting and protecting the many 
businesses and corporations using the Hubbard 
management technology, WISE raises the level of 

ethics and prosperity in the business world. WISE sets a high 
standard for business practice through its members who are 
leaders in businesses throughout the world. WISE Members 
are dedicated to applying Hubbard management technology 
100% standardly in their businesses, and to the protection 
and preservation of Hubbard management technology against 
alteration, corruption or misuse.

A WISE je organizácia, ktorá vznikla za účelom 
zjednotiť všetky firmy a jednotlivých odborníkov 
a organizácie akéhokoľvek druhu, ktoré používajú 

technológiu vyvinutú L. Ronom Hubbardom („LRH") na 
účely administratívne, obchodné a tie ktorých účelom je zlep-
šenie. Zahŕňajú podporu pri nasledovaní cieľov, princípov, 
doktrín, kódexov, kréd, smerníc a praktík, vyložených v scien-
tologických vyznávacích písmach a iných spisov LRH („spisy 
LRH") v necirkevných obchodných aktivitách, a ochraňovali 
jej členov, či už jednotlivcov alebo združení, pred neetickými 
praktikami a neférovým súťažením. 

B WISE zvyšuje úroveň etiky a prosperity v obchodnom 
svete tým, že zjednocuje, podporuje a ochraňuje mnohé 
spoločnosti a korporácie, ktoré používajú Hubbardovu 

manažérsku technológiu. WISE udáva vysoký štandard 
obchodným praktikám prostredníctvom jeho členov, ktorí sú 
vedúcimi osobnosťami v podnikoch na celom svete. Členovia 
WISE oddane používajú Hubbardovu manažérsku tech-
nológiu vo svojich podnikoch štandardne na 100%, aby tak 
ochránili a uchovali Hubbardovu manažérsku technológiu pred 
pozmeňovaním, korupciou či zneužitím.

Recitals Ustanovenia

World Institute of Scientology Enterprises 
(Svetový Inštitút Scientologických Spoločností)

Membership Agreement 
(Členská zmluva)



C WISE has been granted the right to sell products 
embodying certain trademarks and service 
marks pertaining to the religion of Scientology, 

SCIENTOLOGY applied religious philosophy, DIANETICS 
spiritual healing technology, and organizations and operations 
relating thereto (hereinafter referred to as the “Marks”), and has 
been granted the non-exclusive right to make and to publish, 
other than through bookstores of the religion of Scientology, 
compilations of and derivative works from certain copyrighted 
works (hereinafter collectively referred to as the “Works”), with 
the limited right to extend to its members in good standing 
the rights with respect to the Marks and the Works granted 
to WISE.

D MEMBER is or will be engaged in a secular enterprise, 
desires to apply and use the principles, methods 
and technology expressed in the Hubbard Writings, 

represents to WISE that MEMBER’s activities will be 
conducted in accordance with the technical and ethical 
principles expressed in the Hubbard Writings, and desires to 
become a Member of WISE in order to further the purposes 
of WISE and obtain the privileges and benefits of such 
membership. NOW, THEREFORE, in consideration of the 
following provisions and mutual promises, and other good and 
valuable consideration, the parties agree as follows: 

1. Recitals. 
  The recitals are hereby made a part of the Agreement and 

are acknowledged to be true.

2. Membership Level. 
  The MEMBER shall be entitled to the services and benefits 

set forth on Attachment A, as long as MEMBER is in 
good standing under this Agreement and pays the annual 
membership fee for this level.

3.  Use of the Term “WISE”, the WISE Logo and 
the WISE Lioness & Cubs Symbol. 

  The term “WISE”, the WISE Logo and the WISE Lioness 
& Cubs Symbol which logo and symbol are shown below 
(Exhibit A) may be used by members of WISE to indicate 
that they are members of WISE. It is specifically agreed 
that:

 a)  MEMBER may use the term “WISE”, the WISE Logo, 
and the WISE Lioness & Cubs Symbol, to identify 
WISE and to indicate MEMBER’s membership in 
WISE for as long as MEMBER remains a member in 
good standing in WISE;

 b.  MEMBER may not use the term “WISE” in any 
corporate name, trade name or other business name, or 
as a trademark, service mark or other designation for any 
product or service of MEMBER or in any other way that 
is not expressly authorized by WISE;

C WISE bolo udelené právo predávať produkty, ktoré 
sú obsiahnuté v určitých ochranných známkach, 
a sú vlastníctvom Scientológie, SCIENTOLÓGIE 

aplikovanej náboženskej filozofie, DIANETIKY duchovnej 
liečiteľskej technológie, a k nim vzťahujúce sa organizácie 
a operácie (ďalej ako „známky"), a bolo mu udelené nie-exklu-
zívne právo vytvárať a publikovať, inak ako len cez knižnice 
Scientológie. Má právo kompilovať a robiť odvodené práce 
určitých autorských prác (ďalej celkovo nazývané „práce"), 
s obmedzeným právom rozšíriť to na svojich členov v dobrom 
postavení s s rešpektom k „známkam " a „prácam", ktoré boli 
udelené WISE. 

D Člen pracuje alebo bude pracovať v necirkevnej spoloč-
nosti a želá si používať princípy, metódy a technológiu 
vyloženú v Hubbardových spisoch. Vyhlasuje vo WISE, 

že jeho aktivity ČLENA budú vykonávané v súlade s tech-
nickými a etickými princípmi vyloženými v Hubbardových 
spisoch, a želá si stať sa členom WISE, aby tak podporoval 
ciele WISE a nadobudol privilégiá, úžitky a výhody z takéhoto 
členstva. PRETO, TERAZ, vzhľadom na nasledujúce ustano-
venia a vzájomné sľuby a iné dobré a hodnotné činitele, strany 
sa dohodli nasledovne: 

1. Ustanovenia. 
  Ustanovenia sú týmto súčasťou tejto zmluvy a sú potvrdené 

ako pravdivé. 

2. Členská úroveň. 
  ČLEN má právovyužívať služby a výhody uvedené v prílohe 

A, pod podmienkou, že je ČLEN v dobrom postavení v rámci 
tejto zmluvy a platí ročný poplatok pre danú úroveň. 

3.  Použitie termínu „WISE", logo WISE a symbol 
levice a levíčat WISE. 

  Termín „WISE", logo WISE a symbol levice a levíčat 
WISE, ktorých logo a symbol je znázornený nižšie, (príloha 
A), smú členovia WISE používať na preukázanie toho, že sú 
členmi WISE. Konkrétne bolo odsúhlasené, že: 

 a.  ČLEN smie použiť termín „WISE", logo WISE, a 
symbol levice a levíčat WISE, na identifikovanie WISE 
a na potvrdenie členstva ČLENA vo WISE tak dlho, 
na ako ČLEN zostáva členom v dobrom postavení voči 
WISE;

 b.  ČLEN nesmie používať termín „WISE" v akomkoľvek 
obchodnom názve, značke alebo inom obchodnom mene, 
alebo ako ochrannú známku alebo iné označenie pre 
akýkoľvek produkt alebo službu ČLENA alebo akým-
koľvek iným spôsobom, ktorý nie je vyslovene povolený 
WISE;



 c.  MEMBER shall follow all rules and guidelines established 
by WISE regarding the use and display of the term 
WISE, the WISE Logo and the WISE Lioness & Cubs 
Symbol.

4. Special Obligations of Membership. 
  MEMBER expressly acknowledges that the primary 

purpose of WISE is to unite businesses and individuals 
that use Hubbard management technology for business 
and improvement purposes without interference with the 
organizations of the Scientology religion, to promote and 
foster the teachings of LRH in society, and to protect those 
teachings from alteration, corruption or misuse. MEMBER 
therefore agrees that:

 a.  MEMBER shall conduct MEMBER’s activities as 
a WISE member at all times and in every respect in 
accordance with the high ethical standards set forth in the 
Hubbard Writings and will follow The Code of a WISE 
Member which is made part of this agreement and is 
Exhibit A.

 b.  MEMBER shall use MEMBER’s best efforts and due 
diligence to cause and promote the introduction in the 
secular world of the technical and ethical standards set 
forth in the Hubbard Writings.

 c.  MEMBER shall have no right to apply LRH’s name, 
initials or parts thereof to any product or material as an 
indication of source, authorship or sponsorship without 
prior written approval from WISE.

 d.  Membership in WISE, by itself, does not grant to 
MEMBER the right to deliver any courses, consultation 
or training to employees or clients based upon Hubbard 
management technology, except as may be expressly 
authorized in a separate agreement, or to publish any 
work containing copyrighted materials of LRH or his 
successors, or to use any of the service marks or trademarks 
applicable to Hubbard management technology or to the 
religion of Scientology.

   MEMBER shall obtain permission from WISE (“Issue 
Authority”) before making any external use of any 
trademarks, service marks, or copyrighted materials of 
WISE or of the religion of Scientology or LRH and 
shall not use any of the trademarks or service marks of 
the religion of Scientology or WISE in any trade name, 
business name or corporate name.

 e.  MEMBER shall not use Scientology Church lines, 
organizations or personnel for personal profit or in such 
a way as to cause disruption in any Church organization. 
Specifically:

  (1)  MEMBER shall not use Scientology lines to block 
flow of public up THE BRIDGE.

  (2)  MEMBER shall not engage in obstruction of 
Scientology Church operations or interference with 
Church contractual and other obligations to the 
detriment of Church expansion or activities.

 c.  ČLEN má nasledovať všetky pravidlá a smerovania stano-
vené WISE, ktoré sa týkajú používania a zobrazovania 
termínu WISE, loga WISE a symbolu levice a levíčat 
WISE. 

4. Zvláštne členské povinnosti. 
  ČLEN jednoznačne potvrdzuje, že základným účelom 

WISE je zjednotenie obchodných spoločností a jednot-
livcov, ktorí používajú Hubbardovu manažérsku technológiu 
na obchodné a zlepšujúce účely, bez zasahovania do organi-
zácií scientologického náboženstva. ale aby propagovali a 
rozširovali učenia LRH v spoločnosti, a ochraňovali toto 
učenie pred pozmeňovaním, korupciou alebo zneužívaním. 
ČLEN preto súhlasí, že: 

 a.  ČLEN musí vykonávať členské aktivity ako člen WISE 
vždy a v súlade s vysokými etickými štandardmi uvedenými 
v Hubbardových spisoch a bude dodržiavať Kódex člena 
WISE, ktorý je súčasťou tejto zmluvy a je prílohou A. 

 b.  ČLEN má použiť svoje najlepšie úsilie ČLENA a svojou 
vytrvalosťou zapríčiňovať a propagovať uvádzanie tech-
nických a etických štandardov uvedených v Hubbardových 
spisoch v necirkevnom svete.

 c.  ČLEN nemá žiadne právo používať meno LRH, iniciálky 
alebo jeho časti na akomkoľvek produkte alebo mate-
riály ako náznak zdroja, autorstva alebo sponzorstva, bez 
predošlého písomného súhlasu z WISE. 

 d.  Členstvo vo WISE, samo o sebe, neudeľuje ČLENOVI 
právo dodávať akékoľvek kurzy, konzultácie alebo 
tréning zamestnancom alebo klientom, ktoré sú zalo-
žené na Hubbardovej manažérskej technológii, okrem 
prípadu, kedy sú jednoznačne autorizované v osobitnej 
zmluve, alebo publikovať akúkoľvek prácu obsahujúcu 
autorské materiály LRH alebo jeho nástupcov, alebo 
používať akékoľvek ochranné známky prislúchajúce 
Hubbardovej manažérskej technológii alebo nábožen-
stvu Scientológie.

   ČLEN musí dostať povolenie z WISE (Vydavateľského 
orgánu; Issue Authority), skôr ako použije akékoľvek 
ochranné známky alebo autorské materiály WISE, 
Scientológie alebo LRH a nesmie používať žiadne 
ochranné známky náboženstva Scientológie alebo WISE 
v akomkoľvek obchodnom názve, obchodnom mene 
alebo mene združenia. 

 e.  ČLEN nesmie používať línie Scientologickej cirkvi, 
organizácií alebo personálu k osobnému zisku alebo 
taký spôsob, ktorý by zapríčinil narušenie v akejkoľvek 
cirkevnej organizácii. Predovšetkým: 

  (1)  ČLEN nesmie používať scientologické línie na zasta-
venie toku verejnosti pri ich postupe na MOSTE. 

  (2)  ČLEN sa nesmie angažovať a zabraňovať cirkevnému 
fungovaniu Scientológie alebo v zasahovať do cirkvi 
zmluvnými alebo inými záväzkami a tým škodiť 
expanzii a cirkevným aktivitám. 



  (3)  MEMBER shall not use Scientology Church 
communication lines to build up a private practice 
which reroutes Church students, public, or staff off 
Church lines.

  (4)  MEMBER shall not solicit the employment of 
Scientology Church staff members in MEMBER’s 
business or promote such employment to Church 
staff, and shall not employ Scientology Church staff 
members to the detriment of the production or 
establishment of the Church.

  (5)  MEMBER shall not locate or conduct any business 
on Scientology Church premises or use Scientology 
Church facilities in MEMBER’s business activities for 
any reason.

  (6)  MEMBER shall not obtain or use the mailing lists of 
Scientology or Dianetics organizations.

 f.  MEMBER shall not attribute or represent MEMBER or 
others as the source of Scientology or Dianetics technology, 
nor falsely attribute non-LRH material to LRH, nor falsely 
represent non-LRH material as authorized Scientology or 
Dianetics technology.

 g.  MEMBER shall not engage in any action or activity 
inimical to the interests of the religion of Scientology, 
the organizations established for the purposes thereof 
(including but not limited to WISE) or the duly 
constituted authorities of the Church of Scientology; and 
MEMBER shall forthwith cease and desist from any 
action or activity deemed by WISE to be inimical to such 
interests, upon receiving notice from WISE to do so.

 h.  MEMBER shall report on any knowledge of unethical 
business practices to MEMBER’s area Charter Committee. 
Copies of such reports are to be sent to WISE. 

 i    MEMBER shall use WISE Charter Committees 
exclusively for the resolution of business disputes and 
grievances MEMBER has with WISE members and with 
non-Members who request dispute resolution to be done by 
the WISE Charter Committee, in accordance with LRH 
Ethics and Justice policies. MEMBER shall not initiate 
any civil lawsuit against a WISE member in connection 
with such a business dispute.

5. Indemnity and Disclaimer. 
  MEMBER acknowledges MEMBER’s full responsibility 

for MEMBER’s activities related to this Agreement, and 
covenants that neither MEMBER or any of MEMBER’s 
agents or employees will make any claim against WISE, 
any organization of the religion of Scientology, or the 
successor of LRH, arising out of or in any way related to 
this Agreement. MEMBER shall indemnify WISE and 
the successors of LRH, and all of their agents, employees, 
representatives, successors, assigns and affiliates (hereinafter 
referred to as “Indemnitees”), and hold them harmless from 
and against all costs, liabilities, claims and actions of any 

  (3)  ČLEN nesmie používať komunikačné línie 
Scientologickej cirkvi na vybudovanie súkromnej 
praxe, ktorá dostáva cirkevných študentov, verejnosť 
alebo členov cirkvi mimo línie. 

  (4)  ČLEN nesmie ponúkať zamestnanie členom perso-
nálu Scientologickej cirkvi vo firme ČLENA alebo 
propagovať takéto zamestnanie členom cirkvi, a  nesmie 
zamestnávať členov personálu Scientologickej cirkvi a 
škodiť produkcii alebo etablovaniu cirkvi. 

  (5)  ČLEN nesmie umiestniť alebo prevádzkovať 
žiadnu firmu v priestoroch Scientologickej cirkvi 
alebo používať zariadenia Scientologickej cirkvi na 
obchodné aktivity ČLENA za žiadnych okolností. 

  (6)  ČLEN nesmie získavať, ani používať adresáre scien-
tologických či dianetických organizácií. 

 f.  ČLEN nesmie prisudzovať alebo reprezentovať ČLENA 
alebo iných ako zdroj Scientológickej alebo Dianetickej 
technológie, či falošne prisudzovať nie LRH materiálom 
status, ako materiály od L. Rona Hubbarda, alebo falošne 
prezentovať materiály, ktoré nie sú od LRH, za autorizo-
vanú Scientológickú alebo Dianetickú technológiu. 

 g.  ČLEN sa nesmie angažovať v žiadnej aktivite alebo 
činnosti, ktorá je nepriateľská voči záujmom scientolo-
gického náboženstva, organizáciám založeným za týmto 
účelom (vrátane, ale nie obmedzujúc sa na WISE) alebo 
patričné ustanoveným autoritám scientologickej cirkvi; 
a ČLEN musí neodkladne ukončiť a upustiť od akej-
koľvek akcie alebo aktivity, o ktorej sa WISE domnieva, 
že je nepriateľská k takýmto záujmom, na základe ozná-
menia z WISE, aby takto konal. 

 h.  ČLEN musí nahlásiť každú informáciu o neetických 
obchodných praktikách miestnej ČLENSKEJ ustano-
vujúcej komisii. Kópie takýchto správ sa posielajú do 
WISE. 

 i    ČLEN využíva ustanovujúce komisie WISE výhradne 
na vyriešenie obchodných sporov a sťažností, ktoré má 
ČLEN s členmi WISE a s ne-členmi, ktorí požadujú 
vykonanie rezolúcie sporov ustanovujúcou komisiou 
WISE, v súlade so smernicami o etike a spravodlivosti 
od LRH. ČLEN nepodnecuje žiadny civilný proces 
proti členovi WISE v spojení s takýmto obchodným 
sporom. 

5. Odškodnenie a odvolanie. 
  ČLEN uznáva ČLENOVU plnú zodpovednosť za 

ČLENOVE aktivity spojené s touto zmluvou, a zaväzuje 
sa konať v súlade so stanovami a smernicami vypracova-
nými LRH, organizáciou Scientologického náboženstva, 
WISE a inými orgánmi a organizáciami spadajúcimi pod 
Scientologickú církev. V opačnom prípade má wise, a jej 



kind, including attorneys’ fees and expenses, which may 
arise from or relate to any activity of MEMBER under or 
arising out of this Agreement. All such claims and actions 
shall be defended at the expense of MEMBER through 
legal counsel acceptable to WISE. Within five (5) days after 
any Indemnitee notifies MEMBER of any claim subject 
to indemnification hereunder, MEMBER shall engage 
counsel acceptable to WISE to defend Indemnitee. If, 
after such five (5) day period, MEMBER has not engaged 
counsel acceptable to WISE, Indemnitee shall have the 
right to engage such counsel and MEMBER shall pay all 
fees and expenses of such counsel in accordance with this 
paragraph.

6. Term and Termination. 
 a.  This Agreement shall become effective on the date first 

above written, and shall continue for a period of one (1) 
year. It shall be renewed automatically at the expiration 
of the first term for an additional one (1) year term, 
and thereafter for successive one (1) year terms, subject 
to payment by MEMBER of MEMBER’s annual 
membership fee, unless one of the parties gives written 
notice of non-renewal during the thirty (30) day period 
preceding the end of any term or unless sooner terminated 
in a manner provided herein.

 b.  This Agreement is personal to MEMBER, and shall 
terminate automatically if MEMBER’s business dissolves, 
MEMBER dies or MEMBER attempts to transfer or 
assign MEMBER’s rights under this Agreement, and is 
subject to termination and shall terminate upon notice 
by WISE at the election of WISE if MEMBER ever 
become bankrupt or insolvent. 

 c.  This Agreement shall terminate automatically if 
MEMBER ever becomes controlled, directly or indirectly, 
by entity or entities that are hostile to WISE or to the 
religion of Scientology or to LRH or his works.

 d.  WISE or its Licensors may terminate this Agreement for 
a material breach by MEMBER of any obligation under 
this Agreement, by giving MEMBER thirty (30) days 
written notice of the breach, specifying in the notice the 
nature of the breach, and stating the intent to terminate 
at the end of the thirty (30) day period unless the breach 
has been corrected in the meantime. In the event that 
the breach has not been substantially corrected to the 
satisfaction of WISE at the end of the thirty (30) day 
period, WISE may declare the Agreement to have been 
terminated as of such date without further notice.

7. Lack of Agency. 
  Neither party shall be deemed the agent, joint venturer, 

or partner of the other, or of the other’s representatives, 
successors, heirs or assigns, or for the successors of LRH, 
and neither shall have any authority to act on behalf of the 
other, or for the successors of LRH.

organizácie právo na náhradu škodu, ktorá by jej konaním 
člena mohla byť spôsobená. 

6. Doba trvania a ukončenia. 
 a.  Táto zmluva vstupuje do platnosti a účinnosti prvým 

dátumom napísaným vyššie, po dobu trvania jedného (1) 
roka. Je automaticky obnovená po vypršaní prvej doby 
trvania na ďalšiu dobu trvania po jeden (1) rok, potom 
v ďalších nasledujúcich jednoročných (1) trvaniach, 
ČLEN podlieha platbám ročného členského poplatku 
ČLENA, pokiaľ jedna zo strán nepodá písomné ozná-
menie o nepredĺžení počas tridsaťdňovej (30) lehoty 
pred ukončením ktorejkoľvek doby trvania, alebo pokiaľ 
nie je skôr ukončená spôsobom tu uvedeným. 

 b.  Táto zmluva je pre ČLENA osobná a zaniká auto-
maticky, keď sa podnik ČLENA rozpustí, keď ČLEN 
umrie alebo sa ČLEN pokúsi preložiť alebo pripísať 
práva ČLENA v tejto zmluve, a je predmetom zániku 
a zanikne, keď WISE oznámi na zvoleniach WISE, že 
nebolo voči členovi právoplatné ukončené konkurzné 
konanie alebo bol nesolventný. 

 c.  Táto zmluva zaniká automaticky, keď sa ČLEN kedy-
koľvek stane kontrolovaný, priamo či nepriamo, entitou 
či entitami, ktoré sú nepriateľské voči WISE alebo voči 
Scientológickému náboženstvu alebo voči LRH alebo 
jeho prácam.

 d.  WISE alebo jej držitelia licencie môžu ukončiť túto 
zmluvu ak ČLEN materiálne poruší akýkoľvek záväzok 
vyplývajúci z tejto zmluvy tak, že dá ČLENOVI 
písomné oznámenie o porušení, platné po dobu tridsia-
tich (30) dní, podrobne popisujúce spôsob porušenia, 
s udaním zámeru ukončiť po tridsaťdňovej (30) lehote 
zmluvu, pokiaľ nebolo porušenie medzitým napravené. 
V prípade, že porušenie nebolo dôkladne napravené 
k spokojnosti WISE na konci tridsaťdňovej (30) lehoty, 
WISE môže vyhlásiť zmluvu za ukončenú daným 
dátumom bez ďalšieho oznámenia.  

7. Neprítomnosť sprostredkovateľa. 
   Žiadna zo zmluvných strán sa nepovažuje za nástupcu 

LRH, jeho dediča, spoločníka, reprezentanta, partnera 
alebo menovateľa, ani nebude konať za nástupcu, resp. 
zástupcu LRH.  

8.  Rezolúcia sporov medzi WISE a ČLENOM. 
  WISE a ČLEN súhlasia, že každá kontroverzia alebo spor, 

ktorá vznikne alebo je spojená s touto zmluvou, vynímajúc 
paragrafy 8b a c, vrátane, bez obmedzenia, adekvátnosti 
alebo výkonu ČLENA, alebo vznikne na základe požia-
davky z WISE, ktorá sa nedá ujednať prostredníctvom 
neformálnych prostriedkov alebo za pomoci arbitra ako 



8.  Resolution of Disputes between WISE and 
MEMBER. 

  WISE and MEMBER agree that any controversy or dispute 
which arises out of or relates to this agreement except para-
graphs 8b and c, including, without limitation, the adequacy 
or performance by MEMBER and of any demands made 
by WISE, which cannot be settled by informal means or 
through the aid of a third party arbitrator mutually accept-
able to the parties, shall be settled through arbitration 
held in Los Angeles or such other location as WISE may 
choose. If the parties are unable to settle the matter through 
informal means, then either party may demand arbitration 
by serving upon the other party a written demand for arbi-
tration containing the name of an arbitrator to participate 
in the proceedings. Within ten (10) days after receipt of 
such notice, the party upon whom the demand was served 
shall select an arbitrator. The two arbitrators shall select a 
third arbitrator. The decision in writing of the arbitrator or 
a majority of the arbitrators appointed by the parties shall 
be final and conclusive as to all the parties to the dispute. 
Should any party fail or refuse to appear or participate in an 
arbitration proceeding, the arbitrator or arbitrators appointed 
may decide the dispute on the evidence presented in the 
arbitration proceeding by the other party or parties to this 
dispute. The arbitrator or arbitrators shall have the power 
to award to any party or parties to the dispute any sums 
for costs, expenses, and attorney’s fees that the arbitrator or 
arbitrators may deem proper. Judgement may be entered on 
the award in any court of competent jurisdiction. Arbitration 
shall not be required with respect to any matter in connection 
with which injunction relief or specific performance is sought 
by all or any of the parties hereto.

  Each arbitrator shall be a member in good standing under 
the Scientology Scriptures, a minister of the Scientology 
Religion, a member of the Sea Org, and well versed in 
the Scientology Scriptures, in particular those Scientology 
Scriptures pertaining to Scientology ethics and justice.

9. Nonwaiver of Rights. 
  Failure of either party to enforce any of the provisions of 

this Agreement or any rights with respect thereto or failure 
to exercise any election provided for herein shall in no way 
be considered to be a waiver of such provisions, rights or 
elections or in any way affect the validity of this Agreement. 
The failure of either party to exercise any of said provisions, 
rights or elections shall not preclude or prejudice such party 
from later enforcing or exercising the same or any other 
provisions, rights or elections which it may have under this 
Agreement.

10. Severability. 
  Each and every provision of this Agreement is severable from 

any and all other provisions of this Agreement. Should any 

tretej strany vzájomne prijateľného pre strany, musia byť 
ujednané prostredníctvom scientologickej arbitráže v Los 
Angeles alebo na iných miestach, ktoré môže určiť WISE. 
Pokiaľ strany nie sú schopné ujednať záležitosť prostredníc-
tvom neformálnych prostriedkov, potom môže každá strana 
požadovať arbitráž tým, že doručí druhej strane písomnú 
žiadosť k arbitráži, obsahujúcu meno zúčastneného arbitra 
na jednaniach. Do desiatich (10) dní po obdržaní takéhoto 
oznámenia, strana, ktorej bola doručená požiadavka, môže 
zvoliť nejakého arbitra. Dvaja arbitri môžu zvoliť tretieho 
arbitra. Písomné rozhodnutie arbitra alebo väčšiny arbitrov 
určených stranami je konečné a záväzné pre všetky strany 
sporu. Pokiaľ ktorákoľvek strana zlyhá alebo odmietne 
dostaviť sa alebo sa zúčastniť na arbitrážnom jednaní, 
menovaný arbiter alebo arbitri môžu rozhodnúť o spore 
na základe predložených dôkazov v arbitrážnom jednaní 
inou stranou alebo stranami k tomuto sporu. Arbiter alebo 
arbitri majú moc uložiť akejkoľvek strane alebo stranám 
sporu akékoľvek sumy za náklady, výdavky a advokátske 
poplatky, ktoré môže arbiter alebo arbitri považovať za 
náležité. O rozsudku môže byť rozhodnuté na akomkoľvek 
súde kompetentnej jurisdikcie. Arbitráž sa nevyžaduje v sú-
vislosti s akoukoľvek záležitosťou, ktorá je týmto spojená s 
úsilím všetkých strán alebo akejkoľvek zo strán upustiť od 
súdneho príkazu alebo konkrétneho úkonu.  

  Každý arbiter je členom scientologickej cirkvi v dobrom 
postavení so scientologickými náboženskými písmami, 
duchovnými scientologického náboženstva, členom Sea 
Organizácie, a dobre sa vyzná v scientologických písmach, 
zvlášť v tých scientologických písmach, ktoré sa týkajú 
scientologickej etiky a spravodlivosti. 

9.Nezrieknutie sa práv. 
  Pokiaľ ktorákoľvek strana zlyhá v presadení ktorého-

koľvek ustanovenia tejto zmluvy alebo akýchkoľvek práv 
v tejto súvislosti, alebo nevykoná akúkoľvek voľbu týmto 
poskytnutú, v žiadnom prípade to neznamená, že sa 
zriekla takýchto ustanovení, práv alebo volieb, a v žiadnom 
prípade to neovplyvňuje platnosť tejto zmluvy. Zlyhanie 
ktorejkoľvek zo strán uplatniť ktorékoľvek z uvedených 
ustanovení, práv alebo volieb, nesmie zamedziť alebo 
vyvolať zaujatosť u takejto strany pri neskoršom presadzo-
vaní alebo uplatňovaní tých istých alebo akýchkoľvek iných 
ustanovení, práv alebo volieb, ktoré môžu byť uvedené 
v tejto zmluve. 

10. Samostatnosť. 
  Každé ustanovenie tejto zmluvy je nezávislé od akých-

koľvek a všetkých iných ustanovení tejto zmluvy. Pokiaľ 
sa stane, že akékoľvek ustanovenie alebo ustanovenia tejto 



provision or provisions of this Agreement be, for any reason, 
unenforceable, the balance shall nonetheless be of full force 
and effect.

11. Governing Law 
  This Agreement shall be construed in accordance with the 

laws of the State of California.

12. Entire and Sole Agreement. 
  This Agreement constitutes the entire agreement between 

the parties and cancels and supersedes all prior agreements 
(subject only to the performance by MEMBER of any 
remaining obligations that exist under such agreements), 
representations, warranties, statements, promises and 
understandings, whether written or oral, with respect to the 
subject matter hereof. Neither party hereto shall be bound 
by or charged with any oral agreements, representations, 
warranties, statements, promises, or understandings not 
specifically set forth in this Agreement.

WISE
(Signature)

WISE
(Signature)

MEMBER
(Member Signature)

zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nie je možné presadiť, 
vyrovnanie musí byť napriek tomu úplne presadené a vyko-
nané. 

11. Vládnucí zákon 
  Táto zmluva je konštruovaná v súlade so zákonmi štátu 

Kalifornia. 

12. Úplná a výhradná zmluva. 
  Táto zmluva predstavuje celkovú zmluvu medzi stra-

nami. Ruší a nahrádza všetky predošlé zmluvy (ktoré sú 
predmetom výkonu ČLENA akýchkoľvek zostávajúcich 
existujúcich záväzkov spadajúcich pod dané zmluvy), 
sťažnosti, súdne príkazy, vyhlásenia, sľuby a dohody, či 
už písomné alebo ústne, s ohľadom na predmet danej 
záležitosti. Žiadna strana týmto nie je zaviazaná alebo 
postihovaná akýmikoľvek ústnymi zmluvami, sťažnosťami, 
súdnymi príkazmi, vyhláseniami, sľubmi alebo dohodami, 
ktoré nie sú zvlášť ustanovené v tejto zmluve. 

WISE 
(Podpis)

WISE 
(Podpis)

ČLEN
(Podpis člena)



Code of a WISE Member

I promise to learn and apply L. Ron Hubbard’s administra-
tive technology to a standard result. 

I promise to avail myself of L. Ron Hubbard’s ethics and 
justice technology and see that it is standardly applied. 

I promise to always acknowledge L. Ron Hubbard as the 
source of the administrative, ethics and justice technolo-

gies and ensure others do as well. 

I promise to insist upon high-level commu ni cation lines and 
clarity in affinity and reality and know the consequence 

of not having such conditions and to work continually and 
effective ly to maintain high ARC in the group. 

I promise to use the technologies of L.-Ron Hubbard to 
resolve any dispute. 

I promise to fully read, understand and abide by all points of 
the WISE membership agreement. 

I promise to take responsibility to protect the trademarks 
and copyrights of Dianetics, Scientology and WISE. 

I promise to keep my own ethics in and to take responsibil-
ity to get ethics in on those around me, in accordance with 

the high ethical standards set forth in the writings of L.-Ron 
Hubbard. 

I promise to take responsibility for the agreements I make 
with others and to ensure they are true, correct and fully 

understood by all parties and expressed in writing.

Kódex člena WISEr

S ľubujem, že si osvojím a budem používať administratívnu 
technológiu L. Rona Hubbarda, aby som dosiahol štan-

dardné výsledky.

S ľubujem, že budem uplatňovať etiku a technológiu spra-
vodlivosti L. Rona Hubbarda na sebe samom a postarám 

sa o to, aby som ju používal štandardne.

S ľubujem, že budem L. Rona Hubbbarda uvádzať vždy 
ako zdroj administratívy, etiky a technológie spravodli-

vosti a zaistím, aby tak robili aj ostatní. 

S ľubujem, že zotrvám na vysokom stupni komunikačných 
línií a na nepoškvrnenosti afinity a reality a rozpoznám, 

aké dôsledky môže mať aanevytvorenie takýchto kondícií 
a budem neustále a aaefektívne pracovať na udržiavaní vyso-
kého ARK vo svojej skupine. 

S ľubujem, že budem technológiu L. Rona Hubbarda 
používať na vyriešenie akéhokoľvek sporu. 

S ľubujem, že budem čítať, rozumieť a spĺňať všetky body 
zmluvy o členstve vo WISE v plnom rozsahu.

S ľubujem, že prevezmem zodpovednosť za ochranu 
obchodných značiek a autorských práv na Dianetiku, 

Scientológiu a WISE.  

S ľubujem, že udržím svoju vlastnú etiku v poriadku a pre-
vezmem zodpovednosť, aby som dal etiku ľudí okolo 

mňa do poriadku, v súlade s vysokým etickým štandardom, 
vydaným v dielach L. Rona Hubbarda.

Exhibit A  
(Príloha A)

WISE Logo
logo WISE

Lioness & Cubs Symbol 
 symbol levice a levíčat

®



I promise to take responsibility to forward and promote the 
standard application of L. Ron Hubbard’s administrative, 

ethics and justice technologies. 

I promise to protect others from rumor and false reports by 
not acting upon or forward ing unverified or unsubstanti-

ated data. 

I  promise to fulfill all financial obligations as agreed. 

I promise not to enter into any dealings, financial or oth-
erwise, without fully investigating them and to take full 

responsibility for those I do enter into. 

I 
 promise to always deliver what was promised. 

I promise to exchange in abundance as the only condition 
of exchange. 

I promise to uphold the principle that money and support 
is only derived through the production and delivery of 

exchangeable products. 

I promise to maintain good relations with the public, busi-
ness community and civil authorities. 

I promise to take responsibility to protect Scientology 
churches from distrac tion, disruption or misuse of their 

lines or personnel. 

I promise not to use Scientology churches and their com-
munication lines for purposes of personal financial gain. 

I promise not to condone the use of Scientology churches 
and their communi cation lines to forward the personal 

financial gain of any individual but to do my part to see 
that they operate exclusively for the spiritual objectives of 
the Scientology religion. 

I promise to fulfill the purposes of WISE and to take 
responsibility for improving and expanding the WISE 

membership. 

I promise to set a good example of the work ability of 
L. Ron Hubbard’s adminis trative, ethics and justice tech-

nologies. 

I promise to take responsibility to bring about a new civi-
lization in which the able can prosper and honest people 

have rights. 

I promise to abide by this code so that I and all WISE 
members flourish and prosper.

S ľubujem, že prevezmem zodpovednosť za zmluvy, ktoré 
uzavriem s ostatnými a zabezpečím ich pravdivosť, 

správnosť a úplné porozumenie všetkých písomne vyjadre-
ných častí.

S ľubujem, že prevezmem zodpovednosť za nasledovanie 
a presadzovanie štandardného aplikovania administratí-

vy, etiky a technológie spravodlivosti L. Rona Hubarda. 

S ľubujem, že budem ostatných ochraňovať pred povesťa-
mi a falošnými správami tým, že nevykonám a nebudem 

nasledovať neoverené alebo nepodložené aaainformácie. 

S ľubujem, že budem spĺňať všetky finančné záväzky 
podľa dohody. 

S ľubujem, že nebudem podnikať žiadne obchody, finanč-
né či akékoľvek bez toho, aby som ich poriadne 

neprešetril, a že prevezmem plnú zodpovednosť za tie, do 
ktorých vstúpim.  

S  
ľubujem, že budem vždy dodávať to, čo bolo sľúbené.

Sľubujem, že mojou kondíciou výmeny bude výmena 
v nadbytku. 

S ľubujem, že budem presadzovať princíp, že peniaze 
a podpora pochádzajú jedine z produkcie a dodávania 

zameniteľných produktov. 

S ľubujem, že budem udržiavať dobré vzťahy s verejnos-
ťou, obchodníkmi a občianskymi autoritami. 

S ľubujem, že prevezmem zodpovednosť za ochranu 
scientologických cirkví z rozptyľovania, narušovania 

alebo zneužívania ich línií alebo      personálu.

S ľubujem, že nebudem používať scientologické cirkve 
a  ch komunikačné línie za účelom osobného finančného 

zisku.

S ľubujem, že nebudem prehliadať používanie scientolo-
gických cirkví a ich komunikačných línií kýmkoľvek za 

účelom osobného finančného zisku, ale osobne dohliadnem 
na to, že pracujú  výlučne pre duchovné ciele scientologic-
kého náboženstva. 

S ľubujem, že budem spĺňať ciele WISE a prevezmem 
zodpovednosť za zlepšenie a rozširovanie členstva vo 

WISE.

S ľubujem, že budem dávať dobrý príklad funkčnos-
ti administratívy, etiky a technológie spravodlivosti  

L. Rona Hubbarda. 

S ľubujem, že prevezmem zodpovednosť za prínos novej 
civilizácie, v ktorej schopní môžu prosperovať a poctiví 

ľudia mať svoje práva. 

S ľubujem, že budem dodržiavať tento kódex, aby tak 
všetci členovia WISE prosperovali a prekvitali.



Attachment A — Membership Benefits & Fees 
(Príloha A  — Členské výhody a poplatky)

Please indicate by your signature the 
WISE Membership category that you have selected.

Prosím, potvrďte vaším podpisom kategóriu členstva 
WISE, ktorú ste si vybrali.

Individual Membership
  The following services and benefits shall be available to MEMBER 

as long as MEMBER remains an Individual Member in good 
standing and abides by the terms of this Agreement:

  Benefits and Services: 
  a.  WISE Directory. MEMBER shall be listed in the WISE 

Directory. 
 b.  Publications. WISE will provide MEMBER with one copy of 

each future issue of PROSPERITY magazine. 
 c.  Membership Card and Pin. MEMBER shall receive a membership 

card and pin denoting MEMBER’s status and benefits.
 d.  Charter Committees Ethics and Justice Handlings. MEMBER 

shall have the right, upon request and upon payment of charges at 
established rates, to receive the services of WISE Member Charter 
Committees for ethics and justice handlings to resolve business 
disputes and grievances MEMBER may have with third persons, 
in accordance with LRH Ethics and Justice policies. Charter 
Committees, composed of Charter Members, are granted the 
authority to administer to the membership through specified 
territories. Members of Charter Committees must have proven 
excellent ethics records as verified by WISE International. Charter 
Committees handle and service members regarding disputes and 
ethics handlings. All requests for assistance are to be sent to the 
local Charter Committee with copies to WISE Continental 
and WISE International. All justice and ethics handlings of 
business disputes shall be handled exclusively on WISE lines 
(not on Church of Scientology lines) and are final and binding, 
subject only to review by the WISE International Chaplain, if 
so requested, which is the only recourse available to members. 
MEMBER agrees to follow the exact lines and procedures 
as covered in the “The Standard Dispute Resolution Service 
Guidebook.” This guidebook is the operating policy for all 
members who must understand and familiarize themselves with 
the procedures and rules as stated therein.

 e.  Individual members may not deliver Hubbard management 
technology consulting, seminars, workshops or courses to 
clients or to client companies as a commercial activity for fees 
or other financial compensation, and Individual members 
shall not use the trademarks or copyrighted materials of 
the religion of Scientology or LRH in rendering services 
in the field of spiritual healing technology or in the field of 
applied religious philosophy, unless properly authorized on 
Church lines to do so.

Individuálne členstvo 
   Nasledujúce služby a výhody sú dostupné ČLENOVI tak dlho, ako 

dlho je individuálnym členom v dobrom postavení a dodržiava 
podmienky tejto zmluvy:

  Výhody a služby: 
  a.  Adresár WISE. ČLEN je uvedený v adresári WISE. 
 b.  Publikácie. WISE bude dodávať ČLENOVI každý ďalší výtlačok 

časopisu PROSPERITY. 
 c.  Členská karta a spona. ČLEN obdrží členskú kartu a sponu ozna-

čujúcu jeho status a výhody ČLENA.
 d.  Zvládanie etiky a spravodlivosti ustanovujúcimi komisiami. 

ČLEN má právo, na základe žiadosti a zaplatenia poplatkov 
stanovenými sadzbami, obdržať služby od členských ustano-
vujúcich komisií WISE, ako sú zvládania etiky a spravodlivosti 
na vyriešenie obchodných sporov a sťažností, ktoré môže mať 
ČLEN s tretími osobami, v súlade so smernicami o etike 
a spravodlivosti od LRH. Ustanovujúce komisie, zložené 
z ustanovujúcich členov, majú právo spravovať členstvo v ur-
čených oblastiach. Členovia ustanovujúcich komisií musia 
mať dokázateľné veľmi pozitívne etické záznamy, overené  vo 
WISE International. Ustanovujúce komisie zvládajú a slúžia 
členom v oblasti sporov a etických záležitostí. Všetky žiadosti 
o asistenciu sa posielajú do miestnej ustanovujúcej komisie 
a ich kópie do WISE Continental a WISE International. 
Všetky záležitosti ohľadom zvládania etiky a spravodlivosti pri 
obchodných sporoch sú spravované výlučne na líniách WISE 
(nie na líniách Scientologickej cirkvi) a sú konečné a zaväzu-
júce. Sú predmetom, ktorý prešetruje výhradne medzinárodný 
kaplán WISE, v prípade takejto žiadosti, sú jedinou pomocou 
dostupnou členom. ČLEN súhlasí, že bude nasledovať presné 
línie a postupy tak, ako sú popísané v knihe „Príručka o služ-
bách štandardnej rezolúcie sporov". Táto príručka je funkčnou 
smernicou pre všetkých členov, ktorí musia rozumieť a oboz-
námiť sa s postupmi a pravidlami, ktoré sú uvedené v tejto 
príručke.

 e  Individuálni členovia nesmú dodávať konzultácie 
Hubbardovej manažérskej technológie, semináre, sústre-
denia, resp. workshopy, alebo kurzy klientom alebo klientom 
spoločností ako komerčnú aktivitu, za ktorú berú poplatky 
alebo iné finančné vyrovnanie, a individuálni členovia 
nepoužívajú ochranné známky alebo autorizované materiály 
Scientológického náboženstva alebo L. Rona Hubbarda 
v prezentovať služby v poli duchovnej liečebnej technológie 
alebo v poli aplikovanej náboženskej filozofie, pokiaľ to nie 
je príslušne autorizované na cirkevných líniách, že môže 
takto konať. 



 Membership Fee: 
  MEMBER shall pay to WISE an annual membership fee of Two 

Hundred and Fifty Dollars ($250.00). MEMBER understands and 
agrees that the membership fee may be changed by WISE from time to 
time, and that any change in fee will become effective as to MEMBER 
for the next year of this Agreement following written notice to 
MEMBER of the change.

WISE:
(Signature)

WISE:
(Signature)

MEMBER:
(Member Signature)

General Membership
  All of the following services and benefits IN ADDITION 

to those available to Individual Members shall be available to 
MEMBER as long as MEMBER remains a General Member in 
good standing and abides by the terms of this Agreement:

 Benefits and Services: 
  a.  Model of Admin Know-How Workbook. MEMBER shall receive 

a copy of the Model of Admin Know-How workbook. 
 b.  Membership Support Service and Policy Help Desk. MEMBER 

shall have access to the WISE Membership Support Service and 
Policy Help Desk. 

 c.  Issue Authority. MEMBER shall have the right to use the Works 
internally in MEMBER’s business, and, with the written approval of 
WISE (“Issue Authority”), in advertising and promotional materials 
relating to MEMBER’s business, that are distributed (but not for 
sale) to the public. MEMBER shall not distribute, publish or in 
any way release any item of material using the Marks or the Works, 
or any of them, until after Issue Authority has been obtained from 
WISE, nor shall MEMBER produce any product for sale using 
either the Marks or the Works unless MEMBER has entered into a 
separate license agreement with WISE for that purpose. 

 d.  Consulting and Courses License. MEMBER may have permission 
to sign a Consulting and Courses License with WISE and charge 
for his services as laid out in the License Agreement.

 Membership Fee: 
  MEMBER shall pay to WISE an annual membership fee of Five 

Hundred Dollars ($250.00). MEMBER understands and agrees that 
the membership fee may be changed by WISE from time to time, 
and that any change in the fee will become effective as to MEMBER 
for the next year of this Agreement following written notice to 
MEMBER of the change.

WISE:
(Signature)

WISE:
(Signature)

MEMBER:
(Member Signature)

 Členský poplatok: 
  ČLEN platí WISE ročný členský poplatok vo výške dvestopäťdesiat 

dolárov ($250.00). ČLEN rozumie a súhlasí, že WISE si vyhradzuje 
právo zmeniť členský poplatok a že akákoľvek zmena poplatku bude 
mať pre ČLENA platnosť na ďalší rok od písomného oznámenia  
o danej zmene. 

WISE:
(Podpis)

WISE:
(Podpis)

ČLEN:
(Podpis  člena)

Všeobecné členstvo 
  Všetky nasledovné služby a výhody, dodatočne k tým, ktoré sú 

dostupné individuálnym členom, sú dostupné ČLENOVI tak dlho, 
pokiaľ ČLEN zostane ako všeobecný člen v dobrom postavení 
a dodržiava podmienky tejto zmluvy:

 Výhody a služby: 
  a.  Pracovný zošit Modelu administratívneho know-how. 
 b.  Členská podporná služba a pomoc so  smernicami. ČLEN má prístup 

k členskej podpornej službe WISE a k pomoci so smernicami.  
 c.  Vydavateľský orgán. ČLEN má právo používať „práce" pre interné 

účely firmy ČLENA, a s písomným súhlasom WISE („Vydavateľským 
orgánom"), pri inzerovaní v propagačných materiáloch, ktoré sa 
vzťahujú na firmu ČLENA, ktoré sú distribuované (ale nie na predaj) 
verejnosti. ČLEN nesmie distribuovať, publikovať alebo akýmkoľvek 
iným spôsobom vydávať akúkoľvek položku z materiálov, ktoré sú 
obsahom „známky" a „prác", a ani žiadnu z nich, pokiaľ ich neob-
držal od vydavateľského orgánu WISE. ČLEN nesmie produkovať 
akýkoľvek produkt na predaj s použitím „známok" či „prác", pokiaľ 
ČLEN nemá uzavretú osobitnú licenčnú zmluvu s WISE na tento 
účel.   

 d.  Licencia na konzultácie a kurzy. ČLEN môže podpísať licenciu na 
konzultácie a kurzy s WISE a prijímať poplatky za tieto služby, tak 
ako sú vyložené v licenčnej zmluve. 

 Členský poplatok: 
  ČLEN platí WISE ročný členský poplatok vo výške päťsto dolárov 

($250.00). ČLEN rozumie a súhlasí, že WISE  si vyhradzuje právo 
zmeniť členský poplatok, a že akákoľvek zmena poplatku bude mať 
pre ČLENA platnosť na ďalší rok od  do písomného oznámenia o 
danej zmene. 

WISE:
(Podpis)

WISE:
( Podpis)

ČLEN:
(Podpis člena)



Company Membership
  All of the following services and benefits IN ADDITION to those 

available to General Members shall be available to MEMBER as long 
as MEMBER remains a Company Member in good standing and 
abides by the terms of this Agreement:

 Benefits and Services: 
  a.  Courses for Employees. MEMBER may deliver Eleven (11) 

LRH Administrative Technology courses, authorized by WISE, to 
MEMBER’s employees, without charge. MEMBER shall ensure 
that each employee has his or her own course pack/workbook for 
each course enrolled upon by employee. 

 b.  Consulting and Courses License. MEMBER may have permission 
to sign a Consulting and Courses License with WISE and may 
deliver Eleven (11) LRH Administrative Technology courses, 
authorized by WISE for a fee.

 Membership Fee: 
  MEMBER shall pay to WISE an annual membership fee of One 

Thousand Five Hundred Dollars ($1,500.00). MEMBER understands 
and agrees that the membership fee may be changed by WISE from 
time to time, and that any change in the fee will become effective as 
to MEMBER for the next year of this Agreement following written 
notice to MEMBER of the change.

WISE:
(Signature)

WISE:
(Signature)

MEMBER:
(Member Signature)

Corporate Membership
  All of the following services and benefits IN ADDITION to those 

available to Company Members shall be available to MEMBER as 
long as MEMBER remains a Corporate Member in good standing 
and abides by the terms of this Agreement:

 Benefits and Services: 
  a.  Courses for Employees. MEMBER may deliver all LRH 

Administrative Technology courses, authorized by WISE, to 
MEMBER’s employees, without charge. MEMBER shall ensure 
that each employee has his or her own course pack/workbook for 
each course enrolled upon by the employee. 

 b.  Consulting and Courses License. MEMBER may have permission 
to sign a Consulting and Courses License with WISE and may 
deliver all LRH Administrative Technology courses, authorized by 
WISE for a fee.

 Membership Fee: 
  MEMBER shall pay to WISE an annual membership fee of Six 

Thousand Dollars ($6,000.00). MEMBER understands and agrees 
that the membership fee may be changed by WISE from time to 
time, and that any change in the fee will become effective as to 
MEMBER for the next year of this Agreement following written 
notice to MEMBER of the change.

Podnikové členstvo 
   Všetky nasledovné služby a výhody, dodatočne k tým, ktoré sú 

dostupné všeobecným členom, sú dostupné ČLENOVI tak dlho, 
pokiaľ ČLEN zostane ako podnikový člen v dobrom postavení 
a  dodržiava podmienky tejto zmluvy:

 Výhody a služby: 
  a.  Kurzy pre zamestnancov. ČLEN môže dodávať jedenásť (11) 

kurzov administratívnej technológie LRH, autorizovaných WISE, 
zamestnancom ČLENA, bez poplatkov. ČLEN má zaistiť, že každý 
zamestnanec má svoj vlastný kurzový materiál/pracovný zošit pre 
každý kurz, na ktorý sa ako zamestnanec zapísal. 

 b.  Licencia na konzultácie a kurzy. ČLEN môže podpísať licenciu 
na konzultácie a kurzy s WISE a môže dodávať jedenásť (11) 
kurzov administratívnej technológie LRH, autorizovaných WISE 
za poplatok.

 Členský poplatok: 
  ČLEN platí WISE ročný členský poplatok vo výške jedentisícpäťsto 

dolárov ($1,500.00). ČLEN rozumie a súhlasí, že WISE si vyhradzuje 
právo zmeniť členský poplatok, a že akákoľvek zmena poplatku bude 
mať pre ČLENA platnosť na ďalší rok od písomného oznámenia 
o danej zmene. 

WISE:
(Podpis)

WISE:
(Podpis)

ČLEN:
(Podpis člena)

Kolektívne členstvo
   Všetky nasledovné služby a výhody, dodatočne k tým, ktoré sú 

dostupné podnikovým členom, sú dostupné ČLENOVI tak dlho, 
pokiaľ ČLEN zostane ako kolektívny člen v dobrom postavení 
a dodržiava podmienky tejto zmluvy: 

 Výhody a služby: 
  a.  Kurzy pre zamestnancov. ČLEN môže dodávať všetky kurzy admi-

nistratívnej technológie LRH, autorizované WISE, zamestnancom 
ČLENA, bez poplatku. ČLEN má zaistiť, že každý zamestnanec má 
svoj vlastný kurzový materiál/pracovný zošit pre každý kurz, na 
ktorý sa ako zamestnanec zapísal.

 b.   Licencia na konzultácie a kurzy. ČLEN môže podpísať licenciu na 
konzultácie a kurzy s WISE a môže dodávať všetky kurzy adminis-
tratívnej technológie LRH, autorizovaných WISE za poplatok. 

  Členský poplatok: 
   ČLEN platí WISE ročný členský poplatok vo výške šesťtisíc doláro-

v($6,000.00). ČLEN rozumie a súhlasí, že WISE si vyhradzuje právo 
zmeniť zmeniť členský poplatok, a že akákoľvek zmena poplatku 
bude mať pre ČLENA platnosť na ďalší rok od písomného ozná-
menia o danej zmene. 



WISE:
(Signature)

WISE:
(Signature)

MEMBER:
(Member Signature)

Charter Membership
  All of the following services and benefits IN ADDITION to those 

available to General Members shall be available to MEMBER as 
long as MEMBER remains a Charter Member in good standing and 
abides by the terms of this Agreement:

 Benefits and Services: 
 a.  Charter Committees composed of Charter members, are granted 

the authority to administer to the membership through specified 
territories. Members of Charter Committees must have a proven 
excellent ethics record as verified by WISE International. Charter 
Committees handle and service members regarding disputes and 
ethics handlings. 

 b.  WISE Directory. MEMBER shall receive a special listing in the 
WISE Directory designating the locations of Charter Members 
and identifying the members of Charter Committees. 

 c.  Charter Website Access. MEMBER shall have access to the 
Charter Member-Only website. 

 d.  Booklet. MEMBER shall receive a copy of the Booklet on how to 
establish and expand a Charter Committee.

 
 Membership Fee: 
  MEMBER shall pay to WISE an annual membership fee of One 

Thousand Dollars ($1,000.00) in addition to MEMBER’s annual 
membership fee for the General, Company or Corporate category of 
membership. MEMBER understands and agrees that the membership 
fee may be changed by WISE from time to time, and that any change 
in the fee will become effective as to MEMBER for the next year 
of this Agreement following written notice to MEMBER of the 
change.

WISE:
(Signature)

WISE:
(Signature)

MEMBER:
(Member Signature)

© 2004 WISE. All Rights Reserved. 

WISE:
(Podpis)

WISE:
(Podpis)

ČLEN:
(Podpis člena)

Ustanovujúce členstvo 
  Všetky nasledovné služby a výhody, dodatočne k tým, ktoré sú 

dostupné všeobecným členom, sú dostupné ČLENOVI tak dlho, 
pokiaľ ČLEN zostane ako ustanovujúci člen v dobrom postavení a 
dodržiava podmienky tejto zmluvy:

 Výhody a služby: 
 a.   Ustanovujúce komisie, zložené z ustanovujúcich členov, majú právo 

spravovať členstvo v určených oblastiach. Členovia ustanovujúcich 
komisií musia mať dokázateľné veľmi pozitívne etické záznamy, 
overené u WISE International. Ustanovujúce komisie zvládajú 
a slúžia členom v oblasti sporov a etických záležitostí.  

 b.  Adresár WISE. ČLEN obdrží zvláštny zoznam v adresári WISE, 
označujúcim sídla ustanovujúcich členov a určujúcim členov 
ustanovujúcich komisií.  

 c.  Prístup k internetovej stránke ustanovujúcich členov. ČLEN má 
prístup k internetovej stránke určenej výhradne pre členov ustano-
vujúcich komisií. 

 d.  Brožúra. ČLEN obdrží výtlačok brožúrky o tom, ako založiť 
a  expandovať ustanovujúcu komisiu. 

 
 Členský poplatok: 
   Člen platí WISE ročný členský poplatok vo výške tisíc dolárov 

($1,000.00)dodatočne k ročnému členskému poplatku pre všeobecnú, 
podnikovú alebo kolektívnu kategóriu členstva. ČLEN rozumie 
a súhlasí, že WISE si vyhradzuje právo zmeniť zmeniť členský 
poplatok, a že akákoľvek zmena poplatku bude mať pre ČLENA plat-
nosť na ďalší rok od písomného oznámenia o danej zmene. 

WISE:
(Podpis)

WISE:
(Podpis)

ČLEN:
(Podpis člena)

© 2005 WISE. Všetky práva vyhradené.


