
Termos e Condições 

Por favor, leia atentamente e certifique-se de que compreende os Termos & Condições abaixo,              
antes de se inscrever para este evento. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato                
connosco através do e-mail: events@mooji.org.  
 
Responsabilidade Civil  
 
Concordo que a Associação Mooji Sangha, e qualquer um dos seus sócios (Mooji - Sr. Anthony Paul                 
Moo-Young, Fundação Mooji Ltd., Mooji Media Ltd., Jai Sahaja - Alojamento e Comércio de Produtos               
Básicos, LDA.) e os seus diretores, funcionários, colaboradores e agentes, aqui referidos como             
Entidades da Sangha ou “nós/nosso/nossa/nossos/nossas”, não serão responsáveis por quaisquer          
efeitos adversos físicos, emocionais ou psicológicos, decorrentes de qualquer dos ensinamentos do            
Mooji durante este evento e/ou durante a minha visita/estadia no ashram do Monte Sahaja, e não podem                 
monitorizar o meu estado físico, emocional e psicológico. Compreendo que irei assistir a um encontro de                
Satsang com Sri Mooji, que pode ativar alguma reação física, emocional e/ou psicológica. Assumo total               
responsabilidade pela avaliação de quaisquer riscos que possa incorrer como resultado da minha             
participação/visualização de Satsang, assim como quaisquer riscos que possam derivar da minha            
visita/estadia no ashram do Monte Sahaja; assumo também total responsabilidade pela decisão de             
aceitar tais riscos. Concordo em assumir total responsabilidade por quaisquer ferimentos ou danos que              
eu possa experienciar, decorrentes da minha participação/visualização de um encontro de Satsang e/ou             
da minha visita/estadia no local do evento (se diferente do ashram do Monte Sahaja) e/ou no ashram do                  
Monte Sahaja.  
 
Entendo que todos os Satsangs bem como as instruções serão em Inglês, e assumo toda a                
responsabilidade pela compreensão de todas as instruções, especialmente se o Inglês não for a minha               
língua materna.  
 
Entendo que sou responsável por possuir todos os documentos necessários para viajar, incluindo             
passaporte válido e quaisquer vistos requeridos, que me permitem visitar/ficar no local do evento (se               
diferente do ashram do Monte Sahaja) e/ou no ashram do Monte Sahaja. 
 
Encorajamo-lo a ter um seguro de viagem apropriado.  
 
Uso de Fotografias, Gravações e Transmissão ao Vivo 
 
Entendo e concordo que todas as gravações de encontros de Satsang, por exemplo gravações de voz,                
imagens, fotografias ou palavras escritas de Mooji têm direitos de autor que pertencem a Mooji Media                
Ltd. e não podem ser usadas para qualquer finalidade, sem prévia autorização por escrito da Mooji                
Media Ltd. Compreendo e concordo que poderei ser fotografado ou gravado em vídeo, áudio, ou áudio e                 
vídeo, em composição ou performance musical ou em imagens de qualquer tipo, (doravante referido              
coletivamente como o "Material"), realizadas durante o meu comparecimento ao encontro de Satsang             
e/ou durante a minha visita/estadia no local do evento (se diferente do ashram do Monte Sahaja) e/ou                 
durante a minha visita/estadia no ashram do Monte Sahaja, e que a Mooji Media Ltd. é o único                  
proprietário de todos os direitos de autor sob o Material acima mencionado. 
 
Renuncio todos os meus direitos a este Material e consinto que ele possa ser usado sem compensação                 
de qualquer espécie para mim, por um período ilimitado de tempo. Compreendo que a minha imagem,                
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voz, diálogo ou composição musical, possam ser utilizados com o objetivo de partilhar e promover o                
Satsang, ou para outros fins educacionais e informativos.  
 
Concordo em utilizar qualquer material partilhado comigo relacionado com o Satsang, com integridade e              
respeito por Sri Mooji, pelo Satsang, pelos participantes do Satsang e pelas Entidades da Sangha, e                
apenas para fins pessoais e não comerciais. Concordo que não irei tirar fotografias, nem fazer gravações                
de áudio, vídeo ou áudio e vídeo de qualquer tipo, enquanto estiver a participar em qualquer encontro de                  
Satsang, e/ou ao visitar/ficar no local do evento (se diferente do ashram do Monte Sahaja) e/ou ao                 
visitar/ficar no ashram do Monte Sahaja. Todos os materiais relacionados com o Satsang com Mooji               
permanecem sob os direitos de autor exclusivos da Mooji Media Ltd.  
 
Na situação improvável em que eu, apesar das disposições acima mencionadas, tirar fotografias, ou              
realizar gravações de qualquer tipo, em áudio, vídeo, ou áudio e vídeo de Sri Mooji, do local do evento                   
e/ou do ashram do Monte Sahaja, ou relacionadas com o Satsang, concordo que estas se tornarão                
propriedade da Mooji Media Ltd. gratuitamente, por um período ilimitado de tempo, de modo a que Mooji                 
Media Ltd. tenha o direito de me pedir sem qualquer restrição todas ou qualquer uma das seguintes                 
ações: apagar e/ou destruir o material em questão, compartilhá-lo com a Mooji Media Ltd. gratuitamente               
e por um período de tempo ilimitado, ou abster-me de usar o Material sem o consentimento por escrito                  
da Mooji Media Ltd. 
 
Contato de emergência  
 
Entendo e concordo que devo divulgar um nome e um contato de emergência, número de telefone e/ou                 
endereço de e-mail, no caso de me inscrever para o evento, para ser utilizado na situação improvável em                  
que a minha saúde física e/ou mental e/ou a minha segurança, ou a de outros, esteja em perigo. Tenho o                    
consentimento da pessoa a quem pertence o contato de emergência, para divulgar os seus dados por                
esse motivo. Entendo e concordo que a avaliação da gravidade de uma situação, será do critério das                 
Entidades da Sangha.  
 
Força Maior 

Significando quaisquer circunstâncias excecionais e imprevisíveis, que vão para além do nosso controlo             
normal, cujas consequências não poderiam ter sido evitadas, mesmo quando aplicada toda a diligência              
devida. Tais circunstâncias ou eventos incluem, mas não estão limitados a: guerra, ameaça de guerra;               
motim, conflito civil, disputas ou greves laborais; problemas técnicos inevitáveis com o visto, ou com o                
transporte, ou fecho ou congestionamento de aeroportos; atividade terrorista; catástrofes naturais;           
desastres industriais; incêndio; roubo; cheia e condições atmosféricas adversas. No caso de qualquer             
uma das circunstâncias mencionadas acima, não poderão ser feitos reembolsos ou indemnizações            
compensatórias.  

Assim, na situação improvável de um acontecimento de Força Maior, antes e/ou durante a participação               
num encontro de Satsang, e/ou durante a sua visita/estadia no ashram do Monte Sahaja, reservamos o                
direito de interromper o encontro de Satsang e/ou pedir-lhe que deixe o local do evento (se diferente do                  
ashram do Monte Sahaja) e/ou, se caso disso, o ashram do Monte Sahaja, sem a possibilidade de                 
sermos considerados responsáveis por quaisquer danos que resultem desta situação de Força Maior.  

 
 



Política de Cancelamento  
 
Se, por algum motivo, cancelar a sua participação no evento em que se inscreveu, aplica-se a política de                  
cancelamento abaixo: 
 

● Se cancelar até 31 dias antes da data de início do evento, receberá um reembolso de 75%.  
● Se cancelar entre 30 a 15 dias antes do data de início do evento, receberá um reembolso de                  

25%. 
● Se cancelar 14 dias antes da data de início do evento ou menos, não receberá nenhum                

reembolso.  
 
O reembolso poderá ser pedido por motivos médicos até 14 dias depois do evento ter terminado. Após                 
essa data, reservamos o nosso direito de recusar qualquer reembolso.  
 
Os dias referidos aqui são dias de calendário; não inclui o dia em que o evento começa. 

Por favor, tenha em atenção que os bilhetes para este evento são intransferíveis, e como tal não é                  
possível vender, dar ou transferir de alguma forma o seu bilhete para outra pessoa. 

Alterações aos nossos Termos e Condições  

Quaisquer alterações que possamos fazer aos nossos Termos e Condições no futuro, serão publicadas              
na nossa página principal - www.mooji.org - e, quando apropriado, notificadas por e-mail.  
 
Estes Termos e Condições aplicam-se, de igual modo, aos eventos e atividades organizadas pela              
Organização.  
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