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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE MOTIVAČNÍHO CESTOVNÍHO SEMINÁŘE 
2022

1. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na plán Motivačního cestovního semináře (dále jen „TSI“),
který  je  uveden  v  Marketingovém  plánu  DXN.  Kvalifikovaní  distributoři  (dále  jen
„Kvalifikanti“),  kteří  se  účastní  TSI,  souhlasí  s  tím,  že  budou  vázáni  těmito  všeobecnými
podmínkami, včetně jejich změn a veškerých rozhodnutí Společnosti souvisejících s TSI.

2. TSI je každoroční událostí organizovanou Společností, které se mohou účastnit Distributoři DXN
z celého světa. Fiskální období této události začíná 1. ledna a končí 31. prosince téhož roku.

3. Bez ohledu na to, kolikrát distributor převedl v rámci stanoveného fiskálního období své členství
z jedné země do jiné, má právo se zúčastnit pouze TSI té země, ve které je registrován, a to za
předpokladu, že je registrován jako člen, nebo za předpokladu, že je jeho členství převedeno do
dané  země již  více  než  7  měsíců.  Kvalifikant,  který  v  zemi  své  poslední  registrace  pobývá
nepřetržitě 6 měsíců, má právo účastnit se TSI této země.

4. V případě, že se Kvalifikant nemůže zúčastnit cestovního semináře z jakéhokoli důvodu, z něhož
nebudou vznikat žádné další nároky, má se za to, že se „vzdal“ svého práva účastnit se TSI.

5. Právo na účast v cestovním semináři má pouze Kvalifikant. TSI nelze převést na hotovost ani na
jakoukoli jinou formu, a rovněž jej nelze převést na nekvalifikovaného distributora ani na jiné
kvalifikované distributory.

6. Kvalifikant  bude  vyloučen  v  případě,  že  jej  společnost  během  minulého  nebo  současného
fiskálního období pokárala z důvodu závažného disciplinárního přestupku nebo ze souvisejících
důvodů.

7. Společnost může vyloučit Kvalifikanta, který se během aktuálního fiskálního nebo předchozích
fiskálních období TSI neúčastnil akcí pořádaných Společností, včetně výročí, akcí pořádaných při
příležitosti  ocenění,  aktivit  v  rámci  TSI,  táborů  pro  vedoucí,  školení  a  seminářů,  stejně  jako
jakýchkoli  jiných  činností  organizovaných  Společností,  které  vyžadují  účast  a  podporu
Kvalifikanta.

8. Všichni Kvalifikanti jsou povinni účastnit se všech oficiálních aktivit pořádaných Společností v
rámci programu TSI, mimo jiné seminářů a slavnostních večeří. Společnost si vyhrazuje právo
vyloučit  z  nadcházející  TSI  každého  Kvalifikanta,  který  se  během předchozí  TSI  neúčastnil
oficiálních aktivit.

9. Kvalifikant  bude vyloučen v případě,  že se  nezúčastnil  předchozího cestovního semináře,  na
který se kvalifikoval a na kterém potvrdil svou účast, jinými slovy, v případě, že se takového
cestovního  semináře  nezúčastnil  bez  dostatečného  odůvodnění  poskytnutého  Společnosti.
Společnost si vyhrazuje plné právo rozhodnout se, zda daný důvod přijme nebo odmítne, a přijaté
rozhodnutí je považováno za konečné.

10. Vdaná  Kvalifikantka/ženatý  Kvalifikant  má  právo  na  účast  2  osob  (Kvalifikant  společně  s
legálním partnerem/partnerkou)  na TSI v případě,  že dosáhl stanovené hranice kvalifikačních
bodů. Účast svobodných Kvalifikantů je omezena pouze na jednu osobu. DXN si vyhrazuje právo
požadovat od Kvalifikanta kopii oddacího listu nebo jakoukoli  jinou formu takového důkazu,
kdykoli uzná za vhodné.

11. V případě, že Kvalifikant nedosáhl stanovené hranice kvalifikačních bodů, která je minimálně
200 % roční kvóty, a i přesto s sebou chce vzít svého legálního partnera/partnerku, je Kvalifikant
povinen rozdíl doplatit. Doplácená částka bude rozdílem mezi 200 % a počtem kvalifikačních
bodů vyjádřených v procentech. Například pokud je roční kvóta 100 000 bodů a



Kvalifikant dosáhl hodnoty 155 000 bodů, bude za svého partnera muset doplatit 45 % celkových 
nákladů na cestu.

12. Kvalifikant bude vyloučen v případě, že ve stanovené lhůtě (dva (2) týdny od data vystavení
nabídkového  dopisu)  Společnosti  DXN  nepředloží  potvrzený  formulář  o  účasti  společně  s
platbou (je-li nutné doplatit určitou částku).

13. Nevyužité  nadbytečné  body  Kvalifikanta  ze  současného  finančního  období  nejsou  za  žádných
okolností  přenositelné  (z  Nekvalifikovaného  dodavatele  na  Kvalifikanta  a  naopak,  a  také  z
Kvalifikanta na Kvalifikanta nebo  Nekvalifikovaného dodavatele). Za žádných okolností je také
nelze převést do dalšího fiskálního období.

14. Kvalifikant musí zajistit, aby byl jeho cestovní pas při odletu platný ještě minimálně šest měsíců.
Veškeré poplatky spojené s cestovními doklady a s použitím těchto dokladů, včetně mj. pasu, nese
Kvalifikant.  Společnost  nenese  odpovědnost  za  to,  že  víza  Kvalifikanta  nebyla  získána  nebo
schválena včas a ovlivnila tak jeho/její účast na cestovním semináři.

15. Kvalifikant  má  povinnost  zajistit  na  vlastní  náklady  dopravu  z  místa  shromáždění/na  místo
shromáždění. „Místo shromáždění“ označuje místo setkání, které určí Společnost,
např. mezinárodní letiště, přístav, autobusové nebo vlakové nádraží atd.

16. Těhotná Kvalifikantka se smí účastnit pouze v případě, že je v den odjezdu těhotná méně než 18
týdnů. V případě, že je těhotná déle než 18 týdnů, smí se účastnit, pokud je schopná předložit
příslušné zdravotní osvědčení potvrzující její způsobilost podstoupit cestu. Taková účast podléhá
schválení DXN a je na její vlastní odpovědnost.

17. Kvalifikant se tohoto cestovního semináře účastní z vlastní vůle a na svou vlastní odpovědnost,
bez ohledu na okolnosti nebo důvody vedoucí k jeho rozhodnutí zúčastnit se.

18. Kvalifikant je povinen neprodleně informovat DXN o jakýchkoli probíhajících případech, které
se týkají trestních, daňových nebo jiných záležitostí, které mohou nebo nemusí mít vliv na právo
Kvalifikanta cestovat v rámci jeho země nebo do zahraničí. Jakákoli opatření přijatá příslušnými
vládními orgány a/nebo souvisejícími orgány proti Kvalifikantovi během TSI jsou považována za
pohoršující  a  poškozují  dobrou  vůli  DXN.  Porušení  těchto  pravidel  může  mít  za  následek
zahájení disciplinárního řízení vedeného proti Kvalifikantovi, a v případě, že bude Kvalifikant
shledán odpovědným, může vést k ukončení jeho členství v DXN.

19. Společnost si vyhrazuje právo odložit návštěvu cílové destinace a/nebo změnit cílovou destinaci
z  důvodu  neočekávaných  nebo  stávajících  okolností  (např.  válka  nebo  přírodní  katastrofa).
Společnost si také vyhrazuje právo rozšířit, zkrátit nebo ukončit TSI a/nebo související cestu bez
předchozího upozornění a bez udání důvodu.

20. Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout o čase, datu, dopravních prostředcích, trase a době
cesty, itineráři  letu, ubytování a o dalších záležitostech týkajících se logistiky (dále jen „Plán
cesty“), podle toho, jak Společnost uzná za vhodné. Všechna rozhodnutí učiněná Společností v
souvislosti  s  Plánem  cesty  jsou  konečná  a  žádné  další  stížnosti  nebudou  brány  v  potaz.
Společnost  si  také  vyhrazuje  právo bez  předchozího upozornění  a  bez  udání  důvodu změnit
jakoukoli část Plánu cesty.



21. Společnost  si  také  vyhrazuje  právo  bez  předchozího  upozornění  upravovat  výše  uvedené
všeobecné  podmínky,  náklady  na  cestovní  seminář  a  cíl  cesty.  Rozhodnutí  Společnosti je
konečné a žádné další stížnosti nebudou brány v potaz.

22. Tyto všeobecné podmínky jsou vytvořeny v anglickém jazyce a mohou být přeloženy do dalších
jazyků.  V případě  jakéhokoli  konfliktu  nebo nesrovnalostí  mezi  anglickou  verzí  a  jakýmikoli
jinými jazykovými verzemi těchto všeobecných podmínek, včetně jejich dodatků, má přednost
anglická verze.


