WARUNKI MOTYWACYJNEGO WYJAZDU SEMINARYJNEGO 2020
1. Niniejsze warunki obowiązują dla planu Motywacyjnego Wyjazdu Seminaryjnego (zwanego dalej
„TSI”) w broszurze „Plan marketingowy DXN”. Zakwalifikowani Dystrybutorzy (zwani dalej
„Kwalifikantami”), którzy uczestniczą w TSI wyrażają zgodę na przestrzeganie tych warunków, w
tym poprawek do nich oraz wszelkich decyzji podjętych przez Spółkę w odniesieniu do TSI.
2. TSI to coroczne wydarzenie organizowane przez Spółkę otwarte dla wszystkich Dystrybutorów
DXN na całym świecie. Rok finansowy dla tego wydarzenia rozpoczyna się 1 stycznia i kończy
31 grudnia tego samego roku.
3. Bez względu na to ile razy dystrybutor przeniósł swoje członkostwo z jednego kraju do innego w
kwalifikującym roku finansowym, dystrybutor będzie mógł uczestniczyć tylko w TSI kraju, w
którym się zarejestrował, pod warunkiem że zarejestrował się jako członek w danym kraju lub
przeniósł się do tego kraju na okres nie krótszy niż 7 miesięcy kalendarzowych. Kwalifikant,
który pozostaje bez przerwy przez 6 miesięcy w ostatnim zarejestrowanym kraju, będzie
dopuszczony do udziału w TSI dla tego kraju.
4. Zostanie uznane, że Kwalifikant „zrzekł się” swojego prawa do udziału w TSI, jeśli nie może
wziąć udziału w seminarium wyjazdowym z dowolnej przyczyny, z którego to tytułu nie będą mu
przysługiwać żadne inne roszczenia.
5. W seminarium wyjazdowym może uczestniczyć wyłącznie Kwalifikant. TSI nie podlega
wymianie na gotówkę ani na wynagrodzenie w naturze, a także nie można go przenieść na
niezakwalifikowanego dystrybutora ani na innych zakwalifikowanych dystrybutorów.
6. Kwalifikant zostanie uznany za zdyskwalifikowanego, jeśli otrzymał upomnienie od Spółki w
poprzednim lub bieżącym roku podatkowym w związku z poważnym naruszeniem finansowym
lub kwestiami powiązanymi.
7. Spółka może zdyskwalifikować Kwalifikanta, który w bieżącym roku finansowym lub w latach
wcześniejszych TSI nie wziął udziału w wydarzeniach organizowanych przez Spółkę, w tym w
rocznicy, przyznaniu nagród, programie TSI, obozie dla liderów, szkoleniach i seminariach oraz
w jakiejkolwiek innej aktywności zorganizowanej przez Spółkę, która wymaga udziału i promocji
Kwalifikanta.
8. Wszyscy Kwalifikanci będą uczestniczyć w oficjalnych programach zorganizowanych przez
Spółkę w ramach programu TSI, w tym między innemu w seminarium i uroczystej kolacji.
Spółka zastrzega prawo do zdyskwalifikowania dowolnego Kwalifikanta, który nie uczestniczył w
oficjalnym programie w ramach TSI w kolejnej edycji TSI.
9. Kwalifikant zostanie uznany za zdyskwalifikowanego, jeśli nie uczestniczył w poprzednim
seminarium wyjazdowym, do którego się zakwalifikował i potwierdził swój udział, innymi słowy,
każde wycofanie się z uczestnictwa w seminarium wyjazdowym bez podania Spółce
uzasadnionej przyczyny. Spółka zastrzega pełne prawo do decydowaniu o przyjęciu lub
odrzuceniu przyczyny, a decyzja podjęta przez Spółkę jest ostateczna.
10. Kwalifikant pozostający w związku małżeńskim uzyska kwalifikację dla 2 osób na udział w TSI
na podstawie uzyskania określonej liczby punktów kwalifikacyjnych. W takich przypadkach
Kwalifikantom niepozostającym w związku małżeńskim przysługuje tylko jedno miejsce. DXN
zastrzega prawo do zażądania kopii aktu małżeństwa lub dowolnej postaci takiego
poświadczenia od Kwalifikanta, jeśli będzie to wymagane.
11. Aby móc zabrać małżonka/małżonkę Kwalifikant będzie musiał dokonać dopłaty, jeśli zdobył
mniej niż 200% rocznego limitu punktów kwalifikacyjnych. Kwotą dopłaty będzie różnica
pomiędzy 200% a wartością procentową kwalifikacji. Na przykład, jeśli roczny limit wynosi
100 000 punktów, a Kwalifikant uzyska 155 000 punktów, Kwalifikant będzie musiał dopłacić
45% całkowitego kosztu podróży za zabranie ze sobą małżonka/małżonki.

12. Kwalifikant zostanie uznany za zdyskwalifikowanego, jeśli nie prześle formularza potwierdzenia
udziału wraz z dopłatą, jeśli jest ona wymagana, do Spółki DXN w wyznaczonym terminie (dwa
(2) tygodnie od daty pisma z ofertą).
13. Punkty Kwalifikanta niewykorzystane w bieżącym roku fiskalnym nie mogą zostać przekazane
(przez osobę niezakwalifikowaną Kwalifikantowi i na odwrót i również przez Kwalifikanta
Kwalifikantowi lub osobie niezakwalifikowanej bez względu na okoliczności). Punkty nie zostaną
również przeniesione na kolejny rok finansowym w żadnych okolicznościach.
14. Kwalifikant musi zapewnić, że okres ważności jego paszportu wynosi co najmniej 6 miesięcy od
daty wyjazdu. Wszystkie opłaty dotyczące dokumentów podróży i wniosków o wydanie takich
dokumentów, w tym między innymi paszportu, pokrywa Kwalifikant. Spółka nie ponosi
odpowiedzialności za nieuzyskanie przez Kwalifikanta wizy lub jeśli nie zostanie ona
zatwierdzona w odpowiednim terminie, co ma wpływ na udział Kwalifikanta w seminarium
wyjazdowym.
15. Kwalifikant zorganizuje własny transport w miejsce i z miejsca zbiórki na własny koszt. „Miejsce
zbiórki” to punkt wyznaczony przez Spółkę, np. lotnisko międzynarodowe, port, dworzec
autobusowy lub kolejowy itp.
16. Kwalifikantka w ciąży będzie mogła uczestniczyć w seminarium wyjazdowym, wyłącznie jeśli
wyjazd nastąpi przed 18. tygodniem ciąży. Po 18. tygodniu ciąży Kwalifikantka będzie mogła
uczestniczyć w seminarium wyjazdowym, jeśli przedstawi odpowiednie zaświadczenie lekarskie
potwierdzające możliwość odbycia takiej podróży. Udział takiej osoby w seminarium
wyjazdowym podlega zatwierdzeniu przez DXN i odbywa się na własne ryzyko Kwalifikantki.
17. Kwalifikanci biorą udział w seminarium wyjazdowym z własnej woli i na własne ryzyko bez
względu na okoliczności lub przyczyny prowadzące do podjęcia decyzji o udziale w seminarium.
18. Kwalifikant natychmiast ujawni DXN wszelkie zbliżające się lub trwające sprawy, w tym o
charakterze kryminalnym, podatkowym lub innym, które mogą mieć wpływ na prawo
Kwalifikanta do odbycia podróży krajowych lub zagranicznych. Wszelkie działania podejmowane
przeciwko Kwalifikantowi przez odpowiednie organy rządowe i/lub organy powiązane w trakcie
TSI zostaną uznane za szkodliwe dla reputacji DXN. Naruszenie tego warunku może skutkować
wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przeciwko Kwalifikantowi i, jeśli zostanie on uznany
za winnego, może spowodować rozwiązanie członkostwa w DXN.
19. Spółka zastrzega prawo do przełożenia i/lub zmiany celu podróży z powodu nieoczekiwanych
lub występujących okoliczności (np. wojny lub katastrofy naturalnej). Spółka zastrzega również
prawo do przedłużenia, skrócenia lub rozwiązania TSI i/lub podróży bez wcześniejszego
powiadamiania i bez podawania przyczyny.
20. Spółka zastrzega prawo do podejmowania decyzji dotyczących terminu, daty, środka transportu,
trasy i czasu podróży, lotów, zakwaterowania i innych kwestii logistycznych (zwanych dalej
„Harmonogramem podróży”) według własnego uznania. Wszelkie decyzje podejmowane przez
Spółkę w związku z Harmonogramem podróży są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Spółka zastrzega również prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie podróży bez
wcześniejszego powiadamiania i bez podawania przyczyny.
21. Spółka zastrzega prawo do wprowadzania zmian w powyższych warunkach, opłatach za
seminarium wyjazdowe i miejscu wyjazdu bez uprzedniego zawiadomienia. Decyzja Spółki jest
ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
22. Niniejsze warunki zostały sporządzone w języku angielskim i mogą zostać przetłumaczone na
inne języki. W przypadku konfliktu lub niespójności pomiędzy wersją w języku angielskim a
innymi wersjami językowymi warunków, łącznie z wprowadzonymi zmianami, wersja angielska
będzie mieć charakter nadrzędny.

