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WARUNKI UCZESTNICTWA
- Wyłącznie Dyrektorzy o nieposzlakowanej opinii w MONAT Global Corp, MONAT Global Canada, MONAT Global UK LTD, MONAT Global 
Poland sp. z o.o. lub MONAT Natural Europe Limited działająca pod nazwą MONAT Global Europe (wspólnie pod nazwą "MONAT"), MONAT 
Global Spain S.L. oraz MONAT Global Lithuania są uprawnieni do wzięcia udziału w wydarzeniu Directors’ Summit 2022, Meksyk.

- Firma nie oferuje rekompensaty ani innego zakwaterowania w przypadku braku obecności na wydarzeniu. Dyrektorowi nie zostanie zwrócony 
ekwiwalent pieniężny, w przypadku gdy nie będzie uczestniczyć w wydarzeniu, niezależnie od tego czy jest to jego/jej wybór czy ze względu na 
sytuację osobistą. Firma nie wypłaca ani nie zwraca żadnej kwoty, jeśli Dyrektor zdecyduje się nie uczestniczyć w wydarzeniu Directors’ Summit 
2022, Meksyk. NIE BĘDĄ DOPUSZCZANE ŻADNE WYJĄTKI.

• W żadnym wypadku kwalifikujący się Dyrektor nie może zarejestrować niekwalifikującego się Dyrektora jako gościa w swoim pokoju.                      
W przypadku naruszenia tego zakazu, kwalifikujący się Dyrektor ma obowiązek pokryć koszty rejestracji gościa, a oboje Dyrektorzy zostaną 
pozbawieni możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu Directors’ Summit 2022, Meksyk.

• W celu wyrobienia identyfikatora wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem oraz datą urodzenia, wydany przez instytucję rządową.

• Rejestracja gości podlega limitowi miejsc i jest przydzielana według kolejności zgłoszeń. W przypadku gdy zostanie osiągnięta maksymalna 
liczba gości, wydarzenie zostanie oznaczone jako „Wyprzedane”.

• MONAT nie jest zobowiązany do zapewnienia dodatkowych miejsc dla Dyrektorów, w przypadku gdy miejsca na wydarzenie zostaną 
wyprzedane.

• Goście poniżej 18 roku życia mogą dzielić wspólne zakwaterowanie zgodnie z obowiązującą polityką hotelu, jednak mogą nie mieć możliwości 
uczestnictwa w oficjalnych wydarzeniach, podczas których wymagane jest posiadanie dokumentu tożsamości od zarejestrowanego gościa.

• Wszyscy goście, niezależnie czy ich tożsamość została potwierdzona czy nie, odpowiadają za swoje koszty podróży. Poza wyjątkiem, gdy 
wyraźnie zaznaczono, że Dyrektor osiągnął odpowiedni próg kwalifikacji i przysługuje mu nagroda.

• Osoba biorąca udział w wyjeździe sama opłaca wycieczki, kolacje oraz inne atrakcje, które nie zostały wyraźnie wymienione w opisie wycieczki 
(jeśli takie występują).

• Dyrektor odpowiada za swojego małżonka lub małżonkę, gościa lub dzieci i zwalnia MONAT z całkowitej odpowiedzialności za te osoby.

• MONAT nie gwarantuje dodatkowych miejsc dla gości i nie będą one potwierdzone do momentu wydania oficjalnego oświadczenia, około            
14 dni po zakończeniu rejestracji.

• W przypadku gdy firma nie będzie mogła zapewnić miejsca dla gościa, otrzyma on pełen zwrot płatności takim samym sposobem zapłaty, jaki 
został użyty przy rejestracji.

• MONAT zastrzega sobie prawo do zmiany daty wycieczki, programu, warunków zakwaterowania lub innych atrakcji w dowolnym czasie. Firma 
może również odwołać wycieczkę z powodów, które są poza kontrolą MONAT lub kurortu, w którym odbywa się wyjazd, w tym między innymi z 
następujących powodów: działanie siły wyższej, niepokoje społeczne, wojna, utrudnienia w działaniu transportu, warunki pogodowe, 
wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, strajki lub inne okoliczności, które sprawią, że MONAT lub kurort uzna, że przeprowadzenie wydarzenia 
Directors’ Summit 2022, Meksyk jest niewykonalne, niemożliwe i niebezpieczne. W przypadku gdy MONAT musi odwołać wydarzenie ze 
względu na powyższe okoliczności, firma nie bierze odpowiedzialności za szkody, straty, zobowiązania prawne, koszty lub wydatki poniesione 
przez Dyrektora, małżonka, gościa lub dzieci, nawet jeśli firma MONAT została poinformowana o możliwości tego rodzaju szkód. Firma MONAT 
nie jest również zobowiązana do przełożenia wydarzenia Directors’ Summit 2022, Meksyk na inny termin ani do zapewnienia żadnej osobnej lub 
dodatkowej rekompensaty.

• Każdy Dyrektor, który bierze udział w wydarzeniu, rozumie, że uczestnictwo w wydarzeniu Directors’ Summit 2022, Meksyk wiąże się                           
z pewnymi niebezpieczeństwami i że istnieje ryzyko obrażeń fizycznych, a nawet śmierci. MONAT zdecydowanie zaleca, aby wszyscy 
Dyrektorzy i ich goście pozostawali na terenie kurortu podczas wydarzenia Directors’ Summit 2022, Meksyk. MONAT nie odpowiada za 
obrażenia fizyczne lub straty pieniężne poniesione przez Dyrektora lub małżonka, gościa lub dzieci podczas obecności na Directors’ Summit 
2022, Meksyk. Z tytułu umożliwienia Dyrektorowi, małżonkowi, gościowi lub dzieciom udziału w Directors’ Summit 2022, Meksyk przez MONAT, 
Dyrektor zwalnia firmę MONAT, jej urzędników, dyrektorów, pracowników oraz przedstawicieli z całkowitej odpowiedzialności za siebie i osoby 
towarzyszące, która wynika lub jest związana z Directors’ Summit 2022, Meksyk oraz ze wszelkimi czynnościami powiązanymi z tym 
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wydarzeniem. Ponadto, warunkiem uczestnictwa w Directors’ Summit 2022, Meksyk jest to, że Dyrektor zgadza się bronić, zabezpieczać                 
i zwolnić firmę MONAT, jej spółkę dominującą, spółki zależne oraz oddziały z całkowitej odpowiedzialności za swój udział oraz udział małżonka, 
gościa lub dzieci w Directors’ Summit 2022, Meksyk lub za nieprawidłowe użycie obiektów przez Dyrektora oraz osoby towarzyszące, za 
wyjątkiem, gdy szkody wynikają bezpośrednio z umyślnego działania firmy MONAT.

• Bez zwolnienia firmy MONAT z odpowiedzialności, jak przewiduje powyższy paragraf, MONAT nie daje pozwolenia Dyrektorowi, małżonkowi, 
gościowi lub dzieciom na wzięcie udziału w Directors’ Summit 2022, Meksyk. Jeśli Dyrektor nie zgadza się na zwolnienie z całkowitej 
odpowiedzialności, nie powinien i nie może on uczestniczyć w Directors’ Summit 2022, Meksyk. Poprzez uczestnictwo w wydarzeniu Directors’ 
Summit 2022, Meksyk, każdy Dyrektor wyraża zgodę na zwolnienie MONAT z całkowitej odpowiedzialności, jak przewiduje powyższy paragraf. 
Wszystkie osoby biorące udział w wydarzeniu muszą podpisać oświadczenie o zwolnieniu od odpowiedzialności, aby odebrać swój 
identyfikator.

• Poprzez udział w wydarzeniu Dyrektor, w imieniu swoim oraz w imieniu małżonka, gościa lub dzieci, zezwala firmie MONAT oraz jej 
przedstawicielom i oddziałom na wywiady, zdjęcia, nagrania głosowe i filmowanie oraz na udostępnianie i publikację tych materiałów, jak 
również ich pokaz lub kopiowanie do użycia w wiadomościach, w celach promocyjnych i reklamowych, co obejmuje reklamy na stronach 
internetowych, podczas transmisji telewizyjnych i internetowych lub w jakimkolwiek innym celu, bez wynagrodzenia dla Dyrektora, małżonka, 
gościa lub dzieci.

• Dyrektor w imieniu swoim oraz w imieniu małżonka, gościa lub dzieci zwalnia firmę MONAT, jej partnerów oraz wszystkie osoby uczestniczące 
z całkowitej odpowiedzialności związanej z przeprowadzaniem wywiadów, robieniem zdjęć oraz grafiki, nagrywaniem głosowym i filmowaniem 
oraz udostępnianiem tych materiałów i ich przetwarzaniem.

• Poprzez udział w wydarzeniu Dyrektor w imieniu swoim oraz w imieniu małżonka, gościa lub dzieci zrzeka się wszelkich praw, które mogą im 
przysługiwać wobec ubiegania się o zapłatę lub honorarium, związane z wystawami, transmisjami w internecie i telewizji lub z innym rodzajem 
publikacji, niezależnie od tego, czy została pobrana opłata za wstęp lub sponsorowanie. Dyrektor i osoby towarzyszące zrzekają się również 
prawa do sprawdzenia lub zatwierdzenia zdjęć, filmów, nagrań głosowych wykonanych przez MONAT lub przez osobę, której zostało to zlecone. 

• Dyrektorzy biorący udział w wydarzeniu Directors’ Summit, Meksyk 2022 ponoszą wyłączną odpowiedzialność za podatki dochodowe od 
wyjazdów motywacyjnych oraz innych nagród.

• Do momentu oficjalnego ogłoszenia zakwalifikowanych Dyrektorów, wszystkie informacje dotyczące statusu i kwalifikacji są nieoficjalne, 
mogą ulec zmianie oraz zostać zweryfikowane przez MONAT. Istnieje kilka czynników, które mogą wpłynąć na zmianę statusu i kwalifikacji.

• Pisemne zaproszenie wysłane pocztą elektroniczną lub listownie przez Dział Organizacji Wydarzeń w MONAT Global Corp stanowi jedyne 
oficjalne ogłoszenie, które będzie akceptowane. Rozmowy telefoniczne lub prywatne, wiadomości tekstowe, posty w social mediach oraz 
email lub list wysłany z innego działu niż Dział Organizacji Wydarzeń w MONAT Global Corp stanowią przykłady komunikatów, które nie są 
uznawane za oficjalne ogłoszenie o kwalifikacji.

• Dyrektorzy zakwalifikowani na wydarzenie Directors’ Summit 2022, Meksyk nie mogą odsprzedać, zamienić lub przekazać innej osobie swojej 
rezerwacji na wydarzenie.

WARUNKI POKRYCIA KOSZTÓW PRZELOTU PRZEZ MONAT

• MONAT zapewnia przelot w obie strony na międzynarodowy port lotniczy Cancun, Meksyk (CUN) dla jednego (głównego) Dyrektora na 
podstawie kwalifikującego numeru identyfikacyjnego Market Partnera (MPID), poza wyjątkiem, gdy wyraźnie zaznaczono, że Dyrektor osiągnął 
odpowiedni próg kwalifikacji i przysługuje mu nagroda.

• Dyrektorzy muszą zarezerwować swoje bilety lotnicze poprzez agencję, która jest partnerem MONAT. Jeśli Dyrektor zarezerwuje bilety 
bezpośrednio przez linie lotnicze lub w jakikolwiek inny sposób, MONAT NIE BĘDZIE POKRYWAŁ KOSZTÓW PRZELOTU.


