„MONAT“ lyderių susitikimas 2023 Kankūne
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• Tik Kvalifikuoti dalyviai, turintys gerą reputaciją su „MONAT Global Corp“, „MONAT Global Canada ULC“, „MONAT Global
UK LTD“, „MONAT Global Poland sp. z o.o.“ arba „MONAT Natural Europe Limited trading“, veikiančia kaip „MONAT Global
Europe“ (toliau kartu vadinamos „MONAT“), „MONAT Global Spain S.L.“, „MONAT Australia“, , „MONAT Global Lithuania“ ir
„MONAT New Zealand“ turi teisę dalyvauti „MONAT“ lyderių susitikime 2023 Kankūne.
• Vietoj dalyvavimo nebus siūloma jokia alternatyvi kompensacija arba apgyvendinimas. Jeigu Kvalifikuotas dalyvis
dalyvauti negali arba nedalyvauja, nesvarbu, ar tai buvo pasirinktinai ar dėl asmeninių priežasčių, tai nebus keičiama į
grynuosius pinigus. Jeigu Kvalifikuotas dalyvis nusprendžia nedalyvauti arba negali dalyvauti Lyderių susitikime 2023
Kankūne, sumokėti pinigai nebus grąžinami. NEBUS DAROMOS JOKIOS IŠIMTYS.
• Galutinis registracijos terminas yra 2023 m. sausio 13 d., penktadienis. Galutinis kelionės lėktuvu užsisakymas terminas
yra 2023 m. sausio 27 d., penktadienis.
• Reikalavimųneatitinkantis dalyvis jokiu būdu negali būti užregistruotas kaip papildomas asmuo Kvalifikuoto dalyvio
kambaryje kurorte. Jei toks atvejis būtų nustatytas, reikalavimus patenkinęs Kvalifikuotas dalyvis , užregistravęs tokį
asmenį, neteks savo registracijos mokesčių, o Reikalavimų nepatenkinęs dalyvis ir užregistruotas asmuo neteks teisės
dalyvauti Lyderių susitikime 2023 Kankūne.
• Norint gauti ženklelį, būtina pateikti vyriausybės išduotą asmens tapatybės dokumentą, nurodantį gimimo datą, su
nuotrauka.
• Svečių registracijai taikomi pajėgumo apribojimai, svečiai leidžiami pagal principą „pirmas atvykęs, pirmas aptarnautas“.
Pasiekus užimtumo ribas, renginys gali tapti „išparduotas“.
• Pasiekus „išparduota“ statusą, „MONAT“ neprivalo priimti papildomų svečių į Lyderių susitikimo renginius.
• Jaunesni nei 18 metų svečiai gali dalintis jūsų apgyvendinimu viešbutyje, vadovaujantis viešbučio nuostatais. Tačiau jie
negali dalyvauti oficialiuose renginiuose, reikalaujančiuose registruoto svečio įgaliojimų.
• Visi svečiai, nesvarbu, su registruoto svečio įgaliojimais ar ne, yra atsakingi už savo kelionių išlaidas, išskyrus atvejus, kai
jie aiškiai nurodyti kaip „Apdovanojimas“ už atitinkamą kvalifikacijos Pakopą.
• Ekskursijos, tam tikras maitinimas ir kiti dalykai, kurie nėra aiškiai nurodyti į kelionę įeinančių elementų sąraše, prireikus
bus keliautojo finansinė atsakomybė.
• Kvalifikuotas dalyvis prisiima visą atsakomybę už jos ir jo sutuoktinį, svečią ar visus lydinčius vaikus ir atleidžia „MONAT“
nuo bet kokios atsakomybės už tokį sutuoktinį, svečią ir vaikus „MONAT“ atžvilgiu.
• „MONAT“ galimybė priimti papildomą (-us) svečią (-ius) nėra garantuojama ir neturėtų būti laikoma patvirtinta tol, kol
apytiksliai 14 dienų po registracijos pabaigos bus pateiktas oficialus pranešimas.
• Jei svečio apgyvendinti negalima, visa suma grąžinama registracijos metu nurodytu mokėjimo būdu.
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• „MONAT“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti kelionės datas, įtraukimus ar programos aspektus bei atšaukti kelionę dėl
bet kokios priežasties, kurios „MONAT“ negali pagrįstai kontroliuoti arba keisti kelionės kryptį, įskaitant, bet neapsiribojant,
nenugalimas jėgas, pilietinius neramumus, karo veiksmus, transportavimo trikdžius, stichines nelaimes, ekstremalią
padėtį šalyje, darbuotojų streiką arba bet kurią kitą aplinkybę, dėl kurios „MONAT“ arba kelionės krypties kurortas
savo nuožiūra Lyderių susitikimą 2023 Kankūne laiko neįvykdomu, neįmanomu arba nesaugiu. Jei dėl tokių aplinkybių
reikėtų atšaukti kelionę, „MONAT“ neatsako už jūsų patirtą žalą, nuostolius, išlaidas arba patirtus kaštus, kuriuos patiria
Kvalifikuotas dalyvis arba Kvalifikuoto dalyvio sutuoktinis (-ė), svečias arba vaikai, neatsižvelgiant į tai, ar „MONAT“ yra
informuota apie tokios žalos galimybę. „MONAT“ taip pat nebus įpareigota perkelti Lyderių susitikimo 2023 Kankūne
datos arba suteikti atskirą ar papildomą bet kokios rūšies kompensaciją.
• Kiekvienas Kvalifikuotas dalyvis, dalyvaujantis Lyderių susitikime 2023 Kankūne , supranta, kad dalyvavimas Lyderių
susitikime 2023 Kankūne kelia tam tikrą pavojų, ir pripažįsta, kad yra fizinių sužalojimų iki mirties tikimybė. Lyderių
susitikimo 2023 Kankūne metu, „MONAT“ primygtinai ragina visus Kvalifikuotus dalyvius ir jų svečius likti kurorto
teritorijoje. „MONAT“ neatsako už jokius fizinius sužalojimus arba piniginius nuostolius, kuriuos gali patirti Kvalifikuotas
dalyvis arba Kvalifikuoto dalyvio sutuoktinis (-ė), svečias arba vaikai dalyvaudami Lyderių susitikime 2023 Kankūne.
Atsižvelgiant į „MONAT“ sąlygas, pagal kurias Kvalifikuotas dalyvis ir bet kuris (-i) Kvalifikuoto dalyvio sutuoktinis (-ė),
svečias arba vaikai gali dalyvauti Lyderių susitikime 2023 Kankūne, kiekvienas Kvalifikuotas dalyvis pats arba pati, bet
kurio Kvalifikuoto dalyvio sutuoktinio (-ės), svečio arba vaikų vardu atleidžia „MONAT“, įmonės specialistus, direktorius,
darbuotojus ir atstovus nuo bet kokios atsakomybės, kylančios dėl Lyderių susitikimo 2023 Kankūne arba susijusios su
šiuo renginiu ir bet kokios su Lyderių susitikimu 2023 Kankūne susijusios veiklos. Be to, dalyvaudamas Lyderių susitikime
2023 Kankūne, Kvalifikuotas dalyvis sutinka atlyginti žalą, ginti ir nekelti pavojaus „MONAT“, jos motininei bendrovei ir jos
filialams bet atleidžia nuo bet kokios atsakomybės, kylančios dėl Kvalifikuoto dalyvio ir Kvalifikuoto dalyvio sutuoktinio
(-ės), svečio arba vaikų dalyvavimo Lyderių susitikime 2023 Kankūne arba bet kokio netinkamo Kvalifikuoto dalyvio ar
minėtojo (-osios) sutuoktinio (-ės), svečio arba vaikų naudojimosi bet kokiomis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tokia
žala tiesiogiai atsiranda dėl „MONAT“ tyčinio nusižengimo.
• Jei Kvalifikuotas dalyvis neatleistų ir neatlygintų žalos „MONAT“, nurodytos šio paragrafo punkte, „MONAT“ neleistų
Kvalifikuotam dalyviui ar Kvalifikuoto dalyvio sutuoktiniui (-ei), svečiui arba vaikams dalyvauti Lyderių susitikime 2023
Kankūne. Jeigu Kvalifikuotas dalyvis nesutinka su atleidimo ir žalos atlyginimo sąlygomis, Kvalifikuotas dalyvis neturėtų ir
negali dalyvauti Lyderių susitikime 2023 Kankūne. Dalyvaudami Lyderių susitikime 2023 Kankūne, kiekvienas Kvalifikuotas
dalyvis patvirtina, kad sutinka su ankstesniame paragrafe nurodytomis sąlygomis dėl atleidimo nuo atsakomybės ir žalos
atlyginimo. Atsiimdami ženklelį visi dalyviai turės pasirašyti atsakomybės panaikinimo dokumentą.
• Kvalifikuotas dalyvis, dalyvaudamasrenginyje, Kvalifikuoto dalyvio vardu ir kiekvieno Kvalifikuoto dalyvio sutuoktinio
(-ės), svečio arba vaikų vardu sutinka duoti interviu, fotografuotis, leisti įrašyti garso įrašą, filmuoti, o tokia medžiaga bus
publikuojama, spausdinama, demonstruojama ir kopijuojama, be to, naudojama naujienoms, transliacijoms, reklaminiams
tikslams, televizijoms, reklamai, įtraukimui į interneto svetaines arba bet kokiam kitam „MONAT“ ir jos filialų bei atstovų
tikslui, be jokio papildomo mokesčio Kvalifikuotam dalyviui ar Kvalifikuoto dalyvio sutuoktiniui (-ei), svečiui arba vaikams.
Kiekvienas Kvalifikuotas dalyvis, Kvalifikuoto dalyvio ir kiekvieno Kvalifikuoto dalyvio sutuoktinio (-ės), svečio arba vaikų
vardu, atleidžia „MONAT“, įmonės partnerius ir visus susijusius asmenis nuo atsakomybės, susijusios su pokalbių,
nuotraukų, kompiuterinių vaizdų, vaizdo ir garso įrašų fiksavimu, įrašymu, skaitmeninimu ar publikavimu.
• Dalyvaudamas renginyje, Kvalifikuotas dalyvis, Kvalifikuoto dalyvio vardu ir kiekvieno Kvalifikuoto dalyvio sutuoktinio
(-ės), svečio arba vaikų vardu atsisako visų teisių, kurias jie gali turėti dėl bet kokios parodos, transliacijos, transliacijos
internetu, televizijos arba kitų publikacijų, neatsižvelgiant į tai, ar imamas mokestis už priėmimą arba rėmimą, ir taip pat
atsisako bet kokios teisės tikrinti arba tvirtinti bet kokią „MONAT“, asmens ar subjekto, paskirto tai daryti „MONAT“ įmonės,
padarytą nuotrauką, vaizdo įrašą arba garso įrašą.
• Lyderių susitikime 2023 Kankūne dalyvaujantysKvalifikuoti dalyviaibus vienasmeniškai atsakingi už pajamų mokesčius,
susijusius su skatinamosiomis kelionėmis ir kitais apdovanojimais.
• Prieš oficialiai pranešant apie atitikimą Kvalifikuoto dalyvio rangui, visa informacija apie statusą ir kvalifikaciją yra
neoficiali ir „MONAT“ turi teisę ją keisti ir patikrinti. Yra keletas veiksnių, kurie gali prisidėti prie statuso ir (arba) kvalifikacijos
pokyčių.
• Elektroniniu paštu arba paštu išsiųstas rašytinis kvietimas, išsiųstas iš „MONAT Global Corp“ renginių skyriaus, yra
vienintelė pripažinta oficialaus pranešimo forma. Telefono skambučiai, asmeniniai pokalbiai, tekstiniai pranešimai,
socialinės žiniasklaidos pranešimai ir kiti el. laiškai bei paprasti laiškai iš kitų skyrių, išskyrus „MONAT Global Corp“ renginių
skyriaus, yra komunikacijos pavyzdžiai, kurie nėra laikomi oficialiais pranešimais apie įgytą kvalifikaciją.
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• Kvalifikuoti dalyviai, atitinkantys Lyderių susitikimo 2023 Kankūne reikalavimus, neturi teisės parduoti, pakeisti, perduoti
rezervacijos, taip pat paskirti kitą asmenį dalyvauti Lyderių susitikime 2023 Kankūne.
SĄLYGOS DĖL BILIETŲ, KURIUOS APMOKA „MONAT“
• „MONAT“ suteikia kelionę lėktuvu į abi puses į Kankūno tarptautinį oro uostą (CUN), vienam (pirminiam) Kvalifikuotam
dalyviui, pagal atitinkamą „Market Partner“ identifikacinį numerį (MPID), išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodyta kaip
„Apdovanojimas“ už atitinkamą kvalifikacijos Lygį.
• Skrydžiai lėktuvu turi būti užsakomi iki 2023 m. sausio 20 d., penktadienis, už mažiausią galimą kainą ir jie turi būti
numatytomis programos datomis – nuo 2023 m. vasario 9 d. iki 2023 m. vasario 12 d.
• Keliautojų gali būti prašoma organizuoti iki vieno persėdimo kiekviena skrydžio kryptimi. Tokiu atveju „MONAT“ turi
sutaupyti 200,00 USD arba daugiau, o jungiamojo skrydžio laukimo laikas neturėtų būti ilgesnis nei 2 val.
• Skrydžiai be persėdimų bus leidžiami, jei iš jūsų šalies vykdomi tiesioginiai skrydžiai ir kainų skirtumas yra mažesnis nei
200,00 USD, palyginti su mažiausia galima jungiamojo skrydžio kaina.
• Bet koks prašymas vykti kitomis dienomis, nei yra numatytos programoje (nuo 2023 m. vasario 9 d. ir 2023 m. vasario 12
d.) turi būti raštiškai patvirtintas „MONAT“. „MONAT“ neįsipareigoja padengti kelionės lėktuvu bilietų tomis datomis, kurios
nėra nurodytos programoje.
• Kvalifikuoti dalyviai privalo užsisakyti savo lėktuvo bilietus per „MONAT“ agentūrą partnerę. Bilietai, užsakyti tiesiogiai iš
oro linijų bendrovių ar kitomis priemonėmis, NĖRA KOMPENSUOJAMI.
• Už registruotą bagažą, pageidaujamas vietas ir kitus papildomus oro linijų mokesčius atsako keliautojas. Jei papildomi
mokesčiai negali būti apmokėti Kvalifikuoto dalyvio kredito kortele, mokėjimas gali būti atliktas per to Kvalifikuoto dalyvio
komisinius.
• Jei taikoma, po lėktuvo bilieto įsigijimo oro linijų keitimo mokesčiai yra keliautojo atsakomybė.
• Kvalifikuoti dalyviai turi išvykti iš ir grįžti į komercinį oro uostą, kuris yra arčiausiai adreso, nurodyto jūsų MPID faile.
• Sustojimai yra neleidžiami.
• Prašymai skristi tam tikromis / pageidaujamomis oro linijomis neturi turėti įtakos bendrai „MONAT“ mokamai kainai už
lėktuvo bilietus.
• Nors suprantame, kad kai kurie Kvalifikuoti dalyviai turi nukeliauti ilgesnį atstumą nuo savo MPID adreso, „MONAT“
atskiro apgyvendinimo jums nesuteiks (pvz., nakvynės viešbučiuose, nes „turiu keliauti didesnį atstumą iki pasirinkto
oro uosto“). Tačiau „MONAT“ nereikalaus, kad keliautojai darytų daugiau nei vieną sustojimą bet kuria kryptimi, nebent
dėl įprastų oro linijų maršrutų, keliaujant iš originalaus miesto yra būtini keli persėdimai. Be to, naktiniai skrydžiai nėra
privalomi kaip sąlyga, kad būtų padengta kelionė.
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