
Podmínky pro účast na Evropském semináři vedení 2015 

Kvalifikační kritéria 

Každý člen od pozice distributora až po pozici Silver včetně od 30. září 2014 – Dosáhněte postupu na 

pozici Gold a vyšší v průběhu kvalifikačního období a získáte oprávnění k účasti. 

Každý člen na pozici Gold po 31. prosinci 2013 – Udržte si svůj status Gold dva měsíce v rozmezí 

kvalifikačního období a budete oprávněni k účasti.  

Každý člen na pozici Gold před 31. prosincem 2013 – Udržte si svůj status Gold tři měsíce v rozmezí 

kvalifikačního období a budete oprávněni k účasti. 

Povýšení na pozici Platinum – Každý člen na pozici Gold, který bude během kvalifikačního období 

povýšen na pozici Platinum, bude oprávněn k účasti a bude si moci přivést hosta, jemuž společnost Young 

Living Europe zaplatí 100 % výdajů na tuto akci. 

Členové na pozici Platinum a vyšší - Poskytněte pomoc a vedení novému členovi na pozici Gold pod 

sebou ve své organizaci (až k další úrovni Platinum) a budete oprávněni k účasti na semináři vedení Gold, 

přičemž si můžete přivést hosta, jemuž společnost Young Living uhradí 100 % výdajů na tuto akci. 

Hosty mohou být výhradně tyto osoby: člen, jehož jméno je jako druhé na členském účtu, 
manžel/manželka/druh/družka nebo Executive (Executive nejméně 2 po sobě jdoucí měsíce v rozmezí 
kvalifikačního období) ve vlastní organizaci kvalifikovaného člena. Motivační odměny nejsou přenosné a 
směnitelné. 

Způsobilost k zařazení do akce 

Této motivační akce se mohou zúčastnit všichni aktivní členové společnosti Young Living v Evropě 

(„členové“), kteří budou k 1. říjnu 2014 starší 18 let a kteří mají trvalé bydliště v Evropě. Aktivní členové 

jsou členové, kteří za posledních 12 měsíců zakoupili produkty v hodnotě minimálně 50 PV a podepsali s 

Young Living členskou smlouvu.  

Motivační odměna: 

Letenky, ubytování se snídaní a galavečer Young Living 

Vrcholné semináře vedení a ocenění úspěchů 

Přibližná maloobchodní cena (Approximate Retail Value; „ARV“): 1200 € za osobu 

Oznámení / přijetí odměny 

Členové, kteří se kvalifikují, obdrží po skončení kvalifikačního období této motivační akce mail 

s potvrzením účasti / pozvánkou. Kvalifikovaní členové budou mít pět pracovních dnů, aby svou 

motivační odměnu přijali, potvrdili společnosti Young Living účast a podepsali prohlášení o vzdání se 

nároků v souvislosti s účastí. Získají také podrobné informace, jak postupovat. Společnost Young Living 

Europe poté kvalifikantům účast potvrdí a zajistí dopravu.  

Hotel a doprava 
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Kvalifikovaní členové si hradí jakékoli platby za dopravu a další poplatky, které nejsou výslovně uvedeny 

v jednotlivých motivačních balíčcích. 

Má-li člen nárok: Společnost Young Living za něj a jeho hosta, který splní podmínky, uhradí 100 % 

nákladů na cestu – tyto náklady nezahrnují vlastní dopravu z domova na letiště odletu. Podrobnosti 

najdete v kompletních kvalifikačních kritériích. 

Zrušení a vrácení peněz; vyšší moc 

Členové, kteří se kvalifikují k účasti, mají každý odpovídající motivační odměnu, která se v případě 

zrušení akce neproplácí. Kvalifikovaní členové budou mít možnost zakoupit si cestovní pojištění 

prostřednictvím pracovníků Young Living, kteří akci organizují. Společnost Young Living odmítá nést 

odpovědnost, jestliže dojde ke zrušení akce v těchto případech: stávky, stávkové hlídky, snahy o bojkot, 

požáry, záplavy, nehody, válka (vyhlášená či nevyhlášená), revoluce, povstání, vzpoury, vyšší moc, státní 

moc (včetně a bez omezení jakéhokoli orgánu nebo ministerstva vlády jakékoli státu v Evropě), zásahy 

veřejného nepřítele, nedostatek benzinu nebo benzin či jiné pohonné hmoty na příděl, nemožnost získat 

materiály nebo práci či jiné příčiny, které jsou oprávněně mimo kontrolu společnosti Young Living. 

Náhrada motivační odměny ve formě peněžního ekvivalentu nebude poskytována. 

Licence 

Přijetím motivační odměny vyjadřuje příslušný kvalifikovaný člen souhlas s využitím svého jména, adresy 

(město a stát / provincie bydliště), hlasu a prohlášení souvisejících s touto akcí a společností Young 

Living, dále s využitím fotografií a jiných zpodobnění své osoby, bez další odměny, bez nutnosti zaslat 

oznámení nebo získat povolení, v jakémkoli zveřejnění nebo propagaci/reklamě realizované společností 

Young Living nebo jakýmikoli spřízněnými subjekty v jakémkoli sdělovacím prostředku bez ohledu na 

rozsah území nebo doby trvání vyjma případů, kdy to zákon zakazuje.  

Omezení odpovědnosti 

Young Living a její přidružené společnosti, dceřiné společnosti, mateřské společnosti, pobídkové a 

reklamní agentury, tiskárny a právnické osoby zapojené do této motivační akce nepřebírají žádnou 

odpovědnost za žádné nepřesnosti informací, které mohou být v této akci použity, za žádnou chybu 

způsobenou selháním technického či lidského faktoru, k níž by došlo při zpracování vstupních dat 

z kvalifikace, včetně dat zadaných kvalifikanty, za žádnou vstupní chybnou komunikaci, jako například 

technické poruchy u počítače, telefonu, kabelu a nedostupnost sítě nebo spojení se serverem, za 

související technické poruchy nebo jiné závady hardwaru, softwaru nebo v důsledku virů, nebo za 

neúplné, pozdně dodané nebo chybně směrované přihlášky. Jakékoli narušení spravedlivého a řádného 

provedení této motivační akce spojené s počítačovým virem nebo podobným typem technické poruchy, 

která může ovlivnit řádnou regulérnost, bezpečnost a provádění akce, může vést k ukončení, změně 

nebo úpravě akce nebo její části podle výhradního zvážení společnosti Young Living. Společnost Young 

Living si vyhrazuje právo dle svého zvážení prohlásit za neplatná jakákoli vstupní data z kvalifikace 

zadaná kvalifikovanými členy, kteří se podle názoru společnosti Young Living pokusili zkreslit nebo 

narušit provádění, bezpečnost, regulérnost nebo řádný průběh této motivační akce nebo kteří projevili 

nesportovní chování nebo se pokusili ohrožovat či obtěžovat jakoukoli jinou osobu.  
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Evropští členové se svou účastí na motivační akci vzdávají všech práv požadovat náhradu škody plnící 

represívní funkci či náhradu náhodných či následných škod, právních poplatků nebo jakýchkoli jiných 

škod, než které jsou skutečné hotovostní výdaje nebo ztráty, které mohou vzniknout v souvislosti s 

účastí na akci nebo s přijetím, vlastnictvím a využitím jakékoli motivační odměny. 

Všechny soudní pře vyplývající z této motivační akce nebo jakékoli udělené odměny nebo pře 

v souvislosti s touto akcí nebo udělenou odměnou je nutno vyřešit individuálně, aniž by bylo přikročeno 

k jakékoli formě hromadné žaloby. Některé jurisdikce nemusejí povolovat určitá omezení náhrad škod 

nebo možnosti požadovat odškodnění v hromadné žalobě, proto se vás některé restrikce nemusejí týkat.  

 

Další kvalifikační kritéria 

Pokud aspekty motivační akce podlehnou změně, která je mimo kontrolu společnosti Young Living, 

nebude za žádné takové změny odpovědná ani společnost Young Living, ani jakýkoli jiný propagační 

partner dodávající motivační odměny a Young Living si vyhrazuje právo dle výhradního a absolutního 

zvážení nahradit motivační odměnu jinou odměnou se stejnou nebo vyšší hodnotou, pokud z jakéhokoli 

důvodu nebude celá odměna nebo jakákoli její část podle zde uvedeného popisu k dispozici nebo pokud 

se stane nedostupnou. Jakýkoli převod motivační odměny na třetí stranu je zakázán. Za nepeněžní 

motivační odměnu nebude poskytnuta žádná peněžní náhrada. Přijetím odměny kvalifikovaní členové 

souhlasí s tím, že Young Living nepřebírá odpovědnost za žádné úrazy, škody nebo ztráty jakéhokoli 

druhu, které vyplývají z přidělení, přijetí, vlastnictví nebo použití motivační odměny nebo jakýchkoli 

jejích aspektů nebo částí nebo které s výše uvedenými skutečnostmi souvisejí. 

Společnost Young Living bude konečným rozhodcem ve všech interpretacích pravidel a stanoveních 

zařazení a tato rozhodnutí budou konečná. Jakékoli dotace v rámci kvalifikací budou v příslušných 

případech v ročním daňovém přiznání kvalifikovaných členů vykázány jako příjem. Kvalifikovaní členové 

budou povinni uhradit veškeré daně z jakýchkoli motivačních odměn a/nebo dotací udělených 

společností Young Living. Young Living si vyhrazuje právo tuto motivační akci odložit nebo ukončit bez 

nutnosti oznámení takového kroku, pokud to bude společnost na základě vlastního uvážení považovat za 

nutné. Této motivační akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Young Living a jejích 

přidružených subjektů, ani jejich partneři a nejbližší rodinní příslušníci. Tato motivační akce je neplatná 

tam, kde je zakázána zákonem. Všichni evropští členové, kteří jsou zařazeni do akce, budou podléhat 

kontrole nebo ověření jejich celkového počtu bodů. 

 
Svou účastí na této motivační akci (i) potvrzujete, že budete tato kritéria motivační akce dodržovat, 

včetně všech požadavků ohledně způsobilosti k účasti, (ii) zaručujete, že veškeré informace, které 

uvedete v souvislosti s touto akcí, jsou pravdivé a přesné, dále (iii) souhlasíte, že rozhodnutí Young Living 

budou pro vás závazná, přičemž tato rozhodnutí budou konečná a závazná ve všech záležitostech 

souvisejících s touto motivační akcí. Členové, kteří tato kritéria motivační akce nedodrží, budou 

z kvalifikace vyřazeni.  

Společnost Young Living si vyhrazuje právo dle svého uvážení tuto motivační akci kdykoli zrušit, 

pozměnit nebo odložit, ať už na takovou změnu upozorní, či nikoli, a to z jakéhokoli důvodu i bez udání 
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důvodu, včetně případů, kdy podvod, technické poruchy, viry, programové chyby a nedostatky či jakákoli 

jiná příčina naruší realizaci, zabezpečení či charakter motivační akce.  

Tato motivační akce podléhá všem federálním, vnitrostátním, oblastním a obecním zákonům platným 

v evropských zemích. Všechny záležitosti a problematiky ohledně výkladu, platnosti, interpretace a 

vykonatelnosti těchto kritérií motivační akce, nebo práva a povinnosti účastníků a Young Living 

související s akcí se budou řídit a vykládat podle hmotného práva všech evropských států bez ohledu na 

konflikty právních zásad. Všichni členové, kteří se kvalifikují k účasti na motivační akci, souhlasí s věcnou 

a místní soudní příslušností danou vnitrostátními právními zásadami své země.  

V případě jakéhokoli rozporu mezi jakýmikoli informacemi o této motivační akci obsaženými v těchto 

kritériích motivační akce a informacemi o této akci v jiných materiálech k akci (včetně mimo jiné 

jakéhokoli prodejního místa a reklamy na internetu nebo v tisku) budou mít přednost informace o akci 

uvedené v těchto kritériích motivační akce.  


