Pogoji in določila IBLCE® za program ponudnikov točk CERP
Kot subjekt, ki program točk nadaljnjega izobraževanja (Continuing Education Recognition
Points, »CERP«) ponuja imetnikom certifikata International Board Certified Lactation
Consultant® (mednarodno certificirani svetovalec za laktacijo, »IBCLC®«) Mednarodne izpitne
komisije za svetovalce za laktacijo (International Board of Lactation Consultant Examiners®,
»IBLCE®«), se podpisana organizacija (»ponudnik«) ob registraciji za ponudnika točk CERP
strinja z naslednjimi pogoji in določili (»pogoji«), ki jih lahko IBLCE po lastni presoji občasno
spremeni v skladu s temi pogoji.
Obveznosti ponudnika
1. Ponudnik potrjuje in se strinja, da bo upošteval in zanj veljajo priročnik za kratkoročne
ponudnike, priročnik za dolgoročne ponudnike ter druga programska pravila in postopki
IBLCE® (»pravila«), ki se lahko občasno spremenijo in so v spletu objavljeni tukaj:
https://iblce.org/resources/cerp-providers/.
2. Ponudnik potrjuje, da lahko IBLCE® po lastni presoji sprejme ali zavrne kateri koli
program, ki se vloži za točke CERP. IBLCE® lahko med drugim upošteva: ali program
izpolnjuje pravila, ali so teme, avtor/-ji programa in/ali predavatelji ustrezno
usposobljeni v skladu s pravili ter ali je program žaljiv ali kako drugače sporen, usklajen
s poslanstvom in namenom IBLCE oziroma bi lahko predstavljal ali spodbujal ravnanje,
ki krši katero koli zakonodajo ali Mednarodni kodeks za trženje nadomestkov za
materino mleko (»Kodeks SZO«) in nadaljnje resolucije generalnih skupščin SZO.
3. Ponudnik hrani vso programsko gradivo, vključno s seznamom prisotnosti, za obdobje
šest (6) let od zaključka programa ter mora tovrstno gradivo predložiti na zahtevo
IBLCE®. IBLCE® lahko preveri ponudnika zaradi vseh njegovih programov v zadnjih
šestih (6) letih. Ponudnik mora biti sposoben, da na zahtevo ponovi preverjanje
prisotnosti udeležencev.
4. Ponudnik izvede plačilo za IBLCE® v skladu s plačilnimi pogoji, opisanimi v pravilih.
5. Ponudnik IBLCE dovoljuje, da uporablja njegovo ime za promocijo ponudnikovega
sodelovanja pri programu, kot je določeno v pravilih. Če prenehajo veljati ti pogoji in
določila ali ponudnik izgubi status ponudnika točk CERP, mora s svoje spletne strani in
vsega trženjskega gradiva nemudoma odstraniti vse blagovne znamke IBLCE® in
povezane zapise o odobritvi.
6. Uporaba blagovnih znamk IBLCE®. Ko ponudnik pridobi status ponudnika točk CERP
IBLCE®, mora v vseh gradivih, v katerih promovira ali omenja program ponudnikov
točk CERP, ki ga je odobril IBLCE®, na vidnem mestu navesti naslednje: »Ponudnika
[ime ponudnika] priznava Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo
(International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) kot ponudnika točk
CERP za navedeni program točk nadaljnjega izobraževanja (CERP). Ugotovitev
ustreznosti točk CERP ali statusa ponudnika ne pomeni, da je IBLCE® odobril ali ocenil
kakovost izobraževanja. INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION
CONSULTANT EXAMINERS®, IBLCE®, INTERNATIONAL BOARD CERTIFIED
LACTATION CONSULTANT® in IBCLC® so registrirane blagovne znamke
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Mednarodne izpitne komisije za svetovalce za laktacijo.« Poleg tega je za vsakršno
uporabo katere koli blagovne znamke IBLCE pri promociji programa ponudnikov točk
CERP, ki ga je odobril IBLCE, potrebno predhodno in izrecno pisno dovoljenje IBLCE.
IBLCE bo zahteval, da so vsi takšni primeri uporabe blagovne znamke IBLCE omejeni
na obseg, potreben za prepoznavanje vsebine programa ponudnikov točk CERP, ki ga je
odobril IBLCE.

Trajanje in prenehanje
Ta pogodba začne veljati na dan, ko jo podpiše ponudnik (»datum začetka veljavnosti«) in velja
eno (1) leto. Pogoji se samodejno podaljšajo za dodatno koledarsko leto, razen če ponudnik ali
IBLCE v tridesetih (30) dneh pred podaljšanjem pošlje pisno obvestilo o nepodaljšanju, po
izvedenem plačilu vsakoletnih, takrat veljavnih pristojbin in ob upoštevanju vseh drugih pravil,
ki jih določi IBLCE®.
Te pogoje lahko katera koli stranka odpove, če jih je druga stranka bistveno kršila in kršitve ni
odpravila v desetih (10) delovnih dneh po prejemu pisnega obvestila stranke, ki ni kršila
pogojev. Ti pogoji in določila lahko tudi prenehajo zaradi višje sile, če nobena od strank ne more
vplivati na takšen dogodek in zaradi tega postane nadaljevanje programa nezakonito, nemogoče
ali poslovno neizvedljivo. Ne glede na katero koli drugo določbo teh pogojev lahko IBLCE po
lastni presoji ponudniku prekliče status ponudnika točk CERP, če IBLCE razumno ugotovi, da
ponudnik s svojim ravnanjem škodi ugledu in dobremu imenu IBLCE.
Odškodnina
Vsaka stranka bo razbremenila, branila in izvzela drugo stranko in njene funkcionarje, direktorje
in zaposlene iz kakršnih koli zahtevkov tretjih oseb, izgub, poškodb ali drugih odškodnin
(vključno z razumnimi odvetniškimi stroški), nastalih zaradi malomarnosti ali namernih kršitev
oškodovalke pri njenem izpolnjevanju teh pogojev.
Dodatni pogoji
1. Te pogoje urejajo zakoni zvezne države Virginija v Združenih državah Amerike, ki se
tudi razlagajo v skladu z njimi brez sklicevanja na določbe o izbiri prava, in šteje, da sta
se IBLCE® in ponudnik o pogojih dogovorila v zvezni državi Virginija. V vseh sporih, ki
izhajajo iz teh pogojev, bo razumne stroške in odvetniške stroške uspele stranke prevzela
druga stranka.
2. IBLCE® in ponudnik se odpovedujeta pravici do sojenja pred poroto oziroma vsem
zahtevkom ali vzrokom za vložitev tožbe na podlagi teh pogojev ali v zvezi z njimi.
3. IBLCE® in ponudnik delujeta kot neodvisna izvajalca in ne kot zastopnik, partner ali
skupno podjetje druge stranke.

Zadnje spremembe: 28. 1. 2022

2

4. Ti pogoji so zavezujoči za ponudnika, njegove naslednike in dopustne prevzemnike.
Ponudnik ne sme prenesti svojih pravic pod temi pogoji oziroma predodeliti ali oddati
svojih dolžnosti pod temi pogoji podizvajalcem brez predhodnega izrecnega pisnega
soglasja IBLCE®. Ponudnik razume in se strinja, da vsak poskus ali domnevni prenos
pomeni kršitev zgoraj navedenega ter je zato ničen in brez učinka.
5. Ti pogoji vsebujejo celotno pogodbo med IBLCE® in ponudnikom v zvezi z vsebino teh
pogojev. Ponudnik ne sme spreminjati teh pogojev, razen z naknadnim dopisom, ki ga v
imenu IBLCE® in ponudnika podpišeta njuna ustrezno pooblaščena zastopnika. IBLCE®
lahko te pogoje spremeni, če ponudnika o tem pisno obvesti najmanj trideset (30) dni
vnaprej.
6. Registracija ponudnika v skladu s temi pogoji in odobritev ponudnikovih točk CERP ne
pomenita odobritve, certifikacije, akreditacije, jamstva ali garancije ponudnika ali
njegovih storitev s strani IBLCE®.

Izjava pooblaščenega zastopnika
1. S podpisom teh pogojev kot pooblaščeni zastopnik ponudnika v imenu svoje organizacije
potrjujem, da se v celoti zavedamo, da je to zgolj vloga, ki ne zagotavlja statusa
ponudnika točk CERP, da lahko IBLCE® po lastni presoji odobri ali zavrne točke CERP
iz katerega koli našega programa in da se na odločitev ne moremo pritožiti.
2. Jaz in moja organizacija nadalje razumeva, da lahko vsaka najina napačna izjava ali
lažniva navedba privede do razveljavitve te vloge ali odvzema statusa ponudnika točk
CERP.
3. Jaz in moja organizacija se strinjamo, da v programih, ki jih vložimo za točke CERP, ni
navzkrižij, kot so opredeljena v Mednarodnem kodeksu za trženje nadomestkov za
materino mleko (»Kodeks SZO«) in nadaljnjih resolucijah generalnih skupščin SZO, kar
med drugim vključuje vsa dejanska ali morebitna navzkrižja interesov predavateljev ali
pokroviteljev programa.
4. V nadaljevanju se strinjate in soglašate, da lahko IBLCE obdeluje informacije iz tega
obrazca in vso zahtevano dokumentacijo, ki jo predložite v zvezi s tem obrazcem, za
namen preverjanja in obdelave vaše prijave s strani IBLCE ter po potrebi za vse namene
programa ponudnikov točk CERP v skladu z Obvestilom o varovanju zasebnosti IBLCE
in vsemi veljavnimi zakoni, pravili in predpisi.
5. Kot pooblaščeni zastopnik, ki pravno zavezuje organizacijo prosilko, sem prebral te
pogoje in se z njimi strinjam, in če bo IBLCE® mojo organizacijo sprejel kot ponudnika
točk CERP, bo ta spoštovala pogoje in vsa pravila, ki jih izda IBLCE®.
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Podpis: __________________________________________
Naziv v organizaciji: __________________________________________
Organizacija: __________________________________________
Spletna stran organizacije: __________________________________________
Datum: __________________________________________
E-pošta: __________________________________________
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