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Warunki

Niniejsze warunki regulują proces rejestracji oraz uczestnictwo Market Partnera w wydarzeniu Passport 2021 w Punta Cana

 na Dominikanie, które planowo odbędzie się w dniach 21–25 października 2021 r.

 

• W wydarzeniu MONAT Passport 2021 Punta Cana (zwanym dalej „wydarzeniem Passport 2021”) mogą wziąć udział wyłącznie Market Partnerzy 
cieszący się nieposzlakowaną opinią w firmach MONAT Global Corp, MONAT Global Canada ULC, MONAT Global UK LTD, MONAT Global Poland 
sp. z o.o. oraz MONAT Natural Europe Limited działających pod nazwą MONAT Global Europe (zwanych zbiorczo „firmą MONAT”).

• Niekwalifikujący się Market Partner nie może w żadnym wypadku zostać zarejestrowany jako dodatkowa osoba do zakwaterowania w pokojach 
hotelowych, które są zapewniane kwalifikującym się Market Partnerom. Jeśli takie działanie zostanie ujawnione, to kwalifikujący się Market Partner, 
który zarejestrował taką osobę, utraci swoje prawo do opłat rejestracyjnych i zarówno niekwalifikujący się Market Partner, jak i taka osoba utracą 
swoje prawo do uczestnictwa w wydarzeniu Passport 2021.

• Do odbioru plakietki wymagany jest oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz datą urodzenia.

• Liczba gości, których można zarejestrować, jest ograniczona, a rejestracji dokonuje się według kolejności zgłoszeń. W przypadku osiągnięcia 
dopuszczalnego limitu może pojawić się status „Wyprzedane”.

• Firma MONAT nie ma obowiązku zapewnienia miejsc dla dodatkowych gości o statusie Market Partnera, gdy osiągnięty zostanie status 
„Wyprzedane”.

• Goście poniżej 18. roku życia mogą korzystać ze wspólnego zakwaterowania zgodnie z polityką hotelu. Osoby takie nie mogą jednak uczestniczyć 
w oficjalnych wydarzeniach wymagających uwierzytelnienia rejestracji jako gość.

• Wszyscy uwierzytelnieni i niezweryfikowani goście ponoszą koszty podróży we własnym zakresie z wyjątkiem sytuacji, gdy zostały one wyraźnie 
ujęte w „nagrodach” za poszczególne poziomy kwalifikacji.

• Wszelkie koszty za wycieczki, specjalne posiłki i inne elementy, których nie uwzględniono wyraźnie w warunkach podróży, będą ponoszone przez 
uczestnika, jeśli będzie to miało zastosowanie. 

• Nie przysługuje żadna rekompensata ani zakwaterowanie w zamian za brak obecności. Market Partnerowi nie przysługuje żaden ekwiwalent 
pieniężny, jeśli nie może on wziąć udziału w wydarzeniu, niezależnie od tego, czy był to jego wybór, czy następstwo osobistych okoliczności. Market 
Partner nie otrzyma żadnego zwrotu pieniędzy, jeśli zrezygnuje z udziału lub jeśli nie będzie mógł wziąć udziału w wydarzeniu Passport 2021.. 
ŻADNE WYJĄTKI NIE SĄ PRZEWIDZIANE.

• Market Partner bierze pełną odpowiedzialność za współmałżonka, gościa lub towarzyszące mu dzieci i zwalnia firmę MONAT z wszelkiej 
odpowiedzialności za rzeczonego współmałżonka, gościa lub dziecko, mając na uwadze, że firma MONAT umożliwia Market Partnerowi oraz jego 
współmałżonkowi lub gościowi udział w wydarzeniu Passport 2021. Każdy Market Partner w imieniu swoim oraz swojego współmałżonka i gościa 
zwalnia firmę MONAT, jej dyrektorów, kierowników, pracowników i agentów ze wszelkiej odpowiedzialności wiążącej się z udziałem w wydarzeniu 
Passport 2021 lub wynikającej z takiego udziału oraz wszelkich aktywności z nim związanych.

• Każdy kwalifikujący się Market Partner, który nie zakwalifikował się na poziomie 2. lub 3. zostanie przydzielony do pokoju z innym kwalifikującym 

21–25 października 



się Market Partnerem MONAT. Firma MONAT nie gwarantuje konkretnego doboru osób do pokojów. Jedynym kryterium jest to, że Market Partnerzy 
będą przydzielani do innych Market Partnerów tej samej płci. 

• MONAT nie gwarantuje możliwości zakwaterowania dodatkowych gości i nie należy uważać takiej możliwości za potwierdzoną do momentu 
oficjalnego powiadomienia o tym fakcie po upływie około 14 dni od zamknięcia rejestracji.

• W przypadku braku możliwości zakwaterowania gościa wszystkie koszty zostaną zwrócone w sposób wybrany podczas rejestracji.

• Firma MONAT zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wycieczki, atrakcji i szczegółów programu w dowolnym momencie, może również 
odwołać wycieczkę z dowolnej przyczyny pozostającej poza kontrolą firmy, a także zmienić kurort docelowy wycieczki, między innymi ze względu 
na „działania siły wyższej”, niepokoje społeczne, wojnę, problemy transportowe, wydarzenia związane z pogodą lub sytuacją w kraju, strajki 
pracownicze i inne warunki, które według własnego uznania firmy MONAT lub kurortu docelowego sprawiają, że wydarzenie Passport 2021 jest 
niewykonalne, niemożliwe lub niebezpieczne. Jeżeli powyższe okoliczności wymuszą konieczność odwołania wycieczki, firma MONAT nie będzie 
ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Market Partnera lub jego współmałżonka, gościa czy dziecko, bez względu na 
to, czy zostanie uprzedzona o możliwości ich wystąpienia; firma MONAT nie będzie również zobowiązana do zmiany harmonogramu wydarzenia 
Passport 2021 ani zapewnienia osobnego lub dodatkowego zadośćuczynienia w jakiejkolwiek formie.

• Każdy Market Partner biorący udział w wydarzeniu Passport 2021 rozumie, że wiąże się ono z pewnym ryzykiem oraz że istnieje możliwość 
odniesienia obrażeń ciała, a nawet śmierci. Firma MONAT stanowczo zachęca wszystkich Market Partnerów i ich osoby towarzyszące do 
pozostania na terenie kurortu podczas wydarzenia Passport 2021. Firma MONAT nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za obrażenia 
ciała ani utratę majątku, które Market Partner, jego współmałżonek, gość lub dziecko mogą ponieść podczas wydarzenia Passport 2021, mając na 
uwadze, że firma MONAT umożliwia Market Partnerowi oraz jego współmałżonkowi, gościowi lub dziecku udział w wydarzeniu Passport 2021. Każdy 
Market Partner w imieniu swoim oraz swojego współmałżonka, gościa lub dziecka zwalnia firmę MONAT, jej dyrektorów, kierowników, pracowników       
i agentów ze wszelkiej odpowiedzialności wiążącej się z udziałem w wydarzeniu Passport 2021 lub wynikającej z takiego udziału oraz wszelkich 
aktywności z nim związanych. Ponadto, jako warunek uczestnictwa w wydarzeniu Passport 2021, Market Partner zgadza się zabezpieczyć, bronić              
i chronić firmę MONAT oraz jej spółki zależne i podmioty powiązane przed wszelką odpowiedzialnością wynikającą z uczestnictwa Market Partnera      
i jego współmałżonka, gościa lub dziecka w wydarzeniu Passport 2021 lub wszelkiego nieprawidłowego wykorzystania jakichkolwiek udogodnień 
przez Market Partnera lub jego współmałżonka, gościa bądź dziecko , z wyjątkiem sytuacji, w której szkody wynikają bezpośrednio z umyślnego 
zaniedbania ze strony firmy MONAT.

• Bez zgody Market Partnera na warunki zwolnienia z odpowiedzialności i zabezpieczenia firmy MONAT opisane w powyższym akapicie, firma 
MONAT nie pozwoliłaby Market Partnerowi ani jego współmałżonkowi, gościowi czy dziecku na udział w wydarzeniu Passport 2021. Jeśli Market 
Partner nie wyraża zgody na te warunki zwolnienia i zabezpieczenia, nie może wziąć udziału w wydarzeniu Passport 2021. Biorąc udział w wydarzeniu 
Passport 2021, każdy Market Partner potwierdza, że zgadza się na opisane w powyższym akapicie warunki zwolnienia i zabezpieczenia. Wszyscy 
uczestnicy będą zobowiązani do podpisania zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu odbioru plakietki.

• Biorąc udział w wydarzeniu, Market Partner, w imieniu swoim oraz swojego współmałżonka, gościa i dziecka, zgadza się na wywiady, fotografowanie, 
nagrywanie audio i wideo oraz na wydawanie, upublicznianie, prezentowanie i kopiowanie wytworów tych prac w ramach komunikatów o aktualnych 
wydarzeniach, webcastów, promocji, transmisji, reklam i treści na stronie internetowej, a także na wykorzystanie ich do innych celów przez firmę 
MONAT oraz jej przedstawicieli i podmioty powiązane, bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego Market Partnerowi bądź jego 
współmałżonkowi, gościowi czy dziecku. Każdy Market Partner w imieniu swoim oraz swojego współmałżonka, gościa i dziecka zwalnia firmę MONAT, 
jej partnerów i wszelkie zaangażowane osoby z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zapisywaniem, rejestrowaniem, cyfryzacją i publikacją 
wywiadów, zdjęć, obrazów komputerowych, filmów i nagrań dźwiękowych.

• Biorąc udział w wydarzeniu, Market Partner, w imieniu swoim oraz swojego współmałżonka, gościa i dziecka, zrzeka się wszelkich praw do 
jakichkolwiek roszczeń majątkowych związanych z prezentacjami, transmisjami strumieniowymi, webcastami, transmisjami telewizyjnymi czy 
jakimikolwiek innymi formami publikacji, niezależnie od tego, czy naliczona została opłata wpisowa bądź subskrypcja, a także zrzeka się wszelkich 
praw do kontroli lub zatwierdzania jakichkolwiek zdjęć i nagrań wideo lub audio zarejestrowanych przez firmę MONAT lub wyznaczoną przez nią do 
tego celu osobę lub inny podmiot.

• Market Partnerzy biorący udział w wydarzeniu Passport 2021 biorą na siebie pełną odpowiedzialność za uiszczenie podatków dochodowych z tytułu 
wycieczek w ramach programów motywacyjnych oraz innych otrzymanych nagród.

• Przed oficjalnym powiadomieniem  o danym osiągnięciu kwalifikującego się Market Partnera, wszelkie informacje dotyczące statusu i kwalifikacji 
pozostają nieoficjalne i podlegają zmianom oraz weryfikacji ze strony firmy MONAT. Istnieje kilka czynników, które mogą przyczynić się do zmiany 
statusu i kwalifikacji.
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Warunki Przyjmowania Biletów Lotniczych Opłaconych Przez MONAT

• Bilety lotnicze z i do portu lotniczego Punta Cana na Dominikanie (PUJ) będą zapewnione przez MONAT dla jednego (głównego) Market 
Partnera na podstawie numeru identyfikacyjnego kwalifikującego się Market Partnera (MPID).

• Bilet na podróż lotniczą należy zarezerwować w klasie ekonomicznej nie później niż 14 dni od oficjalnego powiadomienia o kwalifikacji lub do 
poniedziałku 4 października 2021 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, w przeciwnym razie świadczenie przepadnie.

• Bilet lotniczy należy zarezerwować, wybierając najniższą dostępną taryfę w dniach zaplanowanych w programie: od 21 do 25 października 2021 
r.

• Podróżni mogą zostać poproszeni o zorganizowanie maksymalnie jednego połączenia w każdą stronę, jeżeli pozwoli to firmie MONAT 
zaoszczędzić co najmniej 200,00 USD, a czas podróży w ramach połączenia wynosi mniej niż 2 godziny.

• Jeśli na danym rynku dostępne są loty bez przesiadki, a różnica w taryfie wynosi mniej niż 200,00 USD w stosunku do najniższej dostępnej 
taryfy za lot z przesiadką, loty bez przesiadki będą dozwolone.

• Prośba o podróż w dniach innych niż zaplanowany w programie termin 21–25 października 2021 r. wymaga pisemnej zgody firmy MONAT. Firma 
MONAT nie jest zobowiązana do pokrycia kosztów podróży w dniach innych niż określone w programie.

• Market Partner musi zarezerwować bilety lotnicze za pośrednictwem agencji partnerskiej MONAT. W przypadku rezerwacji biletów 
dokonywanych bezpośrednio w liniach lotniczych lub w inny sposób koszty biletów NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

• Podróżny ponosi koszty bagażu rejestrowanego, przydzielenia preferowanych miejsc oraz innych dodatkowych opłat lotniczych.

• Po zakupie biletu opłaty za zmianę linii lotniczych ponosi podróżny, jeśli ma to zastosowanie.

• Odlot i przylot Market Partnera następuje z i do komercyjnego portu lotniczego znajdującego się najbliżej zarejestrowanego adresu MPID.

• Nie zezwala się na przerwy w podróży.

• Prośby o lot konkretnymi/preferowanymi liniami lotniczymi nie mogą mieć wpływu na całkowitą wysokość opłaty za przelot, którą pokrywa 
MONAT.

• Rozumiemy, że niektórzy Market Partnerzy muszą przebyć dłuższy dystans od adresu MPID, niemniej jednak firma MONAT nie zapewnia 
dodatkowego zakwaterowania (np. noclegu w hotelu ze względu na „bardzo długi przelot do miejsca przeznaczenia”). Jednak firma MONAT nie 
będzie wymagała od podróżnych więcej niż jednego postoju w obu kierunkach, chyba że w mieście, z którego następuje odlot, wymagane jest 
podwójne połączenie ze względu na standardowe trasy lotnicze. Ponadto nocne loty nie będą wymagane jako warunek do pokrycia kosztów 
podróży.

• Jedyną uznaną formą oficjalnego powiadomienia jest pisemne zaproszenie dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty 
tradycyjnej przez dział ds. wydarzeń MONAT Global Corp. Kontakt telefoniczny, rozmowy osobiste, wiadomości tekstowe, wpisy w mediach 
społecznościowych,a także wiadomości e-mail i tradycyjne listy wysyłane przez jednostki inne niż dział ds. wydarzeń MONAT Global Corp nie są 
uznawane za oficjalne powiadomienia o kwalifikacji.

• Market Partnerzy, którzy zakwalifikowali się na wydarzenie Passport 2021, nie mogą odsprzedać, zamienić, przenieść ani przepisać swojej rezerwacji 
na wydarzenie Passport 2021.
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