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MONAT Leadership
Summit 2023 –
Cancun w Meksyku
FAQ dla Market Partnerów z Polski
*Lista FAQ może ulec zmianie*
1 września 2022 r.

PYT.: W JAKIM TERMINIE ODBYWA SIĘ WYDARZENIE MONAT LEADERSHIP SUMMIT 2023 W CANCUN?
ODP.: 9–12 lutego 2023 r.
PYT.: KTO SIĘ KWALIFIKUJE DO WYDARZENIA MONAT LEADERSHIP SUMMIT 2023 W CANCUN?
ODP.: Do wydarzenia kwalifikują się wszyscy członkowie z rangą Market Mentora lub wyższą od 1 września 2022 r.
oraz Market Partnerzy, którzy osiągnęli rangę Market Mentora do 31 stycznia 2023 r.
PYT.: W JAKIM TERMINIE ODBYWA SIĘ OKRES KWALIFIKACYJNY?
ODP.: Okres kwalifikacyjny trwa od 1 września 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
PYT.: JAK MOGĘ SIĘ ZAKWALIFIKOWAĆ?
ODP.: Warunki kwalifikacji są następujące:
Market Partnerzy z rangą od MM–SED od 1 września 2022 r.
• Członek musi mieć rangę uprawnienia do wypłaty na poziomie MM lub wyższym przez 4 z 5 miesięcy, a także
zbudować łącznie 1 block w ciągu tych 5 miesięcy.

Market Partnerzy, którzy awansują po raz pierwszy lub kolejny do rangi MM między wrześniem a grudniem
2022 r.
• Członek musi utrzymać rangę uprawnienia do wypłaty zgodnie z poniższą tabelą, a także zbudować łącznie
1 block w ciągu tych 5 miesięcy.

Nowy MM we wrześniu 2022 r.:

utrzymanie rangi uprawnienia do wypłaty na poziomie MM lub
wyższym przez 3 z 4 pozostałych miesięcy kwalifikacyjnych
(październik 2022 – styczeń 2023)

Nowy MM w październiku 2022 r.:

utrzymanie rangi uprawnienia do wypłaty na poziomie MM lub
wyższym przez 2 z 3 pozostałych miesięcy kwalifikacyjnych
(listopad 2022 – styczeń 2023)

Nowy MM w listopadzie 2022 r.:

utrzymanie rangi uprawnienia do wypłaty na poziomie MM lub
wyższym przez 1 z 2 pozostałych miesięcy kwalifikacyjnych
(grudzień 2022 – styczeń 2023)

Nowy MM w grudniu 2022 r.:

utrzymanie rangi uprawnienia do wypłaty na poziomie
MM lub wyższym w styczniu

* Klienci VIP zarejestrowani w ramach Twojego blocku muszą mieć aktywne zamówienie Flexship do 15. dnia
miesiąca następującego po rejestracji.
* Market Partnerzy będący częścią Twojego blocku muszą zarejestrować się poprzez zakup Zestawu Produktów.
PYT.: KOGO UZNAJE SIĘ ZA NOWEGO MM?
ODP.: Nowego MM definiuje się na jeden z poniższych sposobów.
• Każdy Market Partner, którego ranga od 1 września 2022 r. jest niższa niż MM i który osiągnie rangę MM lub
wyższą między wrześniem a grudniem (po raz pierwszy lub ponownie).
• Każdy Market Partner o randze co najmniej MM od 1 września 2022 r., który spadnie do rangi poniżej MM
w okresie kwalifikacyjnym, a następnie ponownie osiągnie rangę MM lub wyższą.
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PYT.: CO SIĘ STANIE, JEŚLI MOJA RANGA NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2022 R. TO CO NAJMNIEJ MM, ALE
UTRACĘ JĄ W OKRESIE KWALIFIKACYJNYM? CZY MOGĘ SIĘ ZAKWALIFIKOWAĆ, OSIĄGAJĄC PONOWNIE
RANGĘ MM LUB WYŻSZĄ?
ODP.: Tak. Po utracie rangi w okresie kwalifikacyjnym możesz ponownie osiągnąć rangę MM lub wyższą,
a następnie postępować zgodnie z powyższymi wytycznymi dla Market Partnerów osiągających ponownie
rangę MM w dowolnym momencie okresu kwalifikacyjnego.
PYT.: CO OBEJMUJE WYDARZENIE MONAT LEADERSHIP SUMMIT 2023 W CANCUN?
• Czas na nawiązanie znajomości z najlepszymi liderami MONAT.
• Wydarzenie, podczas którego przyznane zostaną specjalne nagrody i wyróżnienia.
• 7. coroczny bieg MONAT Gratitude 5K
• Możliwość zapoznania się z planami na 2023 r.
• Zakwaterowanie na trzy noce w hotelu Hilton Cancun.
• Pakiet all-inclusive z posiłkami i napojami w ponad 12 wyjątkowych restauracjach i barach.
• Lot do Portu Lotniczego Cancun – w obie strony.
• Pełny dzień na wypoczynek.
• Możliwość zabrania ze sobą współmałżonka lub wyjątkowego gościa na walentynkowy weekend w raju
(obowiązują stosowne warunki i opłaty).
PYT.: JEŚLI ZAKWALIFIKOWAŁAM(-ŁEM) SIĘ DO WYJAZDU, ALE NIE MOGĘ POJECHAĆ, CZY MOGĘ
OTRZYMAĆ NAGRODĘ ZASTĘPCZĄ LUB POZWOLIĆ KOMUŚ POJECHAĆ ZA MNIE?
ODP.: Nie. W wyjeździe może wziąć udział tylko osoba, która na niego zapracowała. Nie będą przyznawane żadne
nagrody zastępcze lub ekwiwalenty pieniężne. Firma MONAT zastrzega sobie prawo do zmiany terminów imprez
w dowolnym momencie.
PYT.: CZY MOGĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ GOŚCIA?
ODP.: Tak! Osoby kwalifikujące się do Leadership Summit 2023 mogą zabrać ze sobą małżonka lub gościa
niebędącego Market Partnerem, uiszczając opłatę 499 USD. Opłata za przelot małżonka/gościa nie jest wliczona
w koszty i musi zostać pokryta przez kwalifikującego się Market Partnera. Wszyscy goście muszą mieć ukończone
18 lat w dniu podróży i nie mogą być aktualnymi Market Partnerami.
BONUS: Członkowie o randze SED, którzy zakwalifikowali się do tego programu motywacyjnego, mogą zabrać
ze sobą małżonka lub gościa niebędącego Market Partnerem bez żadnych dodatkowych opłat. Przelot i
zakwaterowanie dla współmałżonka lub gościa niebędącego Market Partnerem są uwzględnione w pakiecie.
PYT.: CZY MOGĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ MOJE DZIECKO?
ODP.: Zarejestrowani rodzice mogą zabrać ze sobą karmione niemowlęta, które nie przekroczyły 24. miesiąca
życia. Wszyscy pozostali uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat, być zarejestrowani i posiadać identyfikator, aby
móc wziąć udział we wszystkich wydarzeniach.
Prosimy pamiętać, że wszystkie kwalifikacje związane z wyjazdem podlegają kontroli zgodności pod kątem
potencjalnego procederu wykupowania bonusów oraz manipulacji w zdobywaniu rang. Wszelkie zakupy
i rejestracje niezgodne z zasadami i procedurami MONAT uznawane są za niekwalifikujące się i skutkują
niewypłaceniem bonusów. Co więcej, jakiekolwiek naruszenia zasad i procedur MONAT mogą sprawić, że Market
Partner nie będzie się kwalifikować do udziału w programie, i mogą skutkować podjęciem działań związanych
z zapewnieniem zgodności względem konta Market Partnera, włącznie z jego zawieszeniem lub usunięciem.
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