
Promocja na Ogólnoeuropejski Camp Liderski 

 

Okres trwania promocji / Czas trwania: 1 lipca 2022 - 30 września 2022 

 

Mechanizm promocji: 

 

Członkowie, którzy spełnią poniższe warunki, otrzymają jeden (1) bezpłatny bilet wstępu na na 

Ogólnoeuropejski Camp Liderski 2022 o wartości 300 EUR. 

 

1. Członek musi uzyskać co najmniej 1000 PPV podczas 3-miesięcznego okresu promocji. 

2. Należy mieć co najmniej 2000 PGPV podczas 3-miesięcznego okresu promocji. 

3. Należy zasponsorować co najmniej 5 nowych członków (1. generacja), którzy dokonali zakupu 

łącznie na  minimum 100PPV w okresie trwania promocji w ciągu miesiąca, w którym się 

zarejestrował/a. 

 

Uwaga: 

- 2000 PGPV zgodnie z punktem 2 będzie obejmować PPV członka (w pkt 1) oraz PPV 5-ciu 

bezpośrednich nowych członków (w pkt 3). 

- Maksymalna liczba osób zakwalifikowanych do tej promocji jest ograniczona do 120 najlepszych 

członków, którzy mają najwyższe PPV i PGPV spośród wszystkich kwalifikujących się z Europy. 

 

 

Obszar zasięgu: Cała Europa z wyłączeniem Turcji. 

 

Zasady i Warunki 

1. Niniejsza Promocja jest otwarta tylko dla dystrybutorów zarejestrowanych w Europie. 

2. Tylko nowo zrekrutowani członkowie i PV uzyskane w Europe będą brane pod uwagę w tej 

promocji. 

3. Promocja obowiązuje od 01.07.2022 do 30.09.2022 (dalej jako „Okres Promocji”) i podlega jej 

modyfikacji/zmianie, przedłużeniu, skróceniu i/lub rozwiązaniu/anulowaniu. 

4. Kwalifikator w ramach tej promocji otrzyma jeden (1) bilet wstępu o wartości 300 euro na 

Ogólnoeuropejski Camp Liderski, który odbędzie się w Turcji. Ten bilet wstępu nie zawiera wartości 

punktowej (PV) i wartości sprzedaży (SV) i nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne 

produkty/przedmioty niezależnie od okresu promocji lub po nim. Nie obejmuje również biletu 

lotniczego na miejsce gdzie odbywa się Camp. 



5. Maksymalna liczba osób zakwalifikowanych do tej promocji jest ograniczona do 120 członków z 

najwyższego rankingu, którzy mają najwyższy PPV i PGPV spośród wszystkich członków, którzy spełnili 

warunki tej promocji z Europy. 

6. Członek, który dwukrotnie spełni kryteria kwalifikacyjne, ma prawo do dwukrotnego biletu wstępu 

pod warunkiem, że suma PPV i PGPV mieści się w czołówce 120 członków w Europie. 

7. Kwalifikacja nie może być zamieniona na gotówkę lub w jakikolwiek inny sposób, a także nie może 

zostać przeniesiona na niekwalifikowanego dystrybutora lub na innego kwalifikowanego 

dystrybutora/osobę bez względu na powód. 

8. Wszystkie PV zakupione w ramach IOC, DSP, ODOC, innej promocji lub jakichkolwiek innych 

pakietów ze zniżką DP nie będą brane pod uwagę w tej promocji. 

9. Produkty zakupione ze zniżką DSP nie będą brane pod uwagę w promocji. 

10. Nowi członkowie zapisani z IOC lub DSP będą liczeni do tego awansu jako nowo rekrutowani 

członkowie. 

11. PV zakupione za pomocą vouchera TSIP będzie brane pod uwagę w Promocji. 

12. Spółka zastrzega sobie absolutne prawo i swobodę do przedłużenia, skrócenia lub 

zakończenia/anulowania Promocji, w tym między innymi do zmiany/modyfikacji/poprawiania 

pakietów Promocji i/lub produktu promocyjnego w dowolnym momencie, jeśli uzna to za konieczne, 

bez wcześniejszego zawiadomienie i bez podania jakiejkolwiek przyczyny, i wejdzie w życie z dniem 

określonym przez Spółkę. 

13. Firma zastrzega sobie absolutne prawo, według własnego i wyłącznego uznania, do rewizji, 

zmieniania, zmieniania, modyfikowania, poprawiania, dodawania lub usuwania dowolnych i 

wszystkich Warunków w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia i bez przypisywania 

jakiejkolwiek przyczyny . 

14. Decyzja Spółki jest ostateczna i ostateczna. Żadne odwołania, zapytania, skargi, protesty, spory 

i/lub korespondencja z nimi związana nie będą rozpatrywane. 

15. Niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed wszelkimi postanowieniami i/lub oświadczeniami 

zawartymi w innych materiałach promocyjnych promujących Promocję. 

16. Poprzez udział w Promocji dystrybutorzy wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszego 

Regulaminu, w tym jego zmian, oraz decyzji Spółki w odniesieniu do każdego aspektu Promocji. 

17. Niniejszy Regulamin jest sporządzony w języku polskim z języka angielskiego i może być 

tłumaczony na inne języki. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności między wersją 

angielską a dowolnymi wersjami językowymi Warunków, w tym ich zmianą, wersja angielska ma 

pierwszeństwo. 


