
	
 

 

„ R I S E  T O  S I L V E R “  A K C I J A  2 0 2 0  M .  
T E R M I N A I  I R  S Ą L Y G O S  

 
 
Terminai ir sąlygos 

1. Ši akcija organizuojama kompanijos „Young Living Europe B.V“ („akcijos organizatorius“).  
2. Ši akcija skirta žemesnių statusų nariams. 1 kategorija nurodo tuos narius, kurie niekada 

nėra pasiekę (NAUJO) „Executive“ statuso. 2 ir 3 kategorijos nurodo tuos narius, kurie 
niekada nėra pasiekę (NAUJO) „Silver“ statuso.  

3. Šioje akcijoje gali dalyvauti aktyvūs Europoje (ar Rusijoje) gyvenantys nariai virš 18 
(aštuoniolikos) metų, kurie yra pasirašę platintojo sutartį su „Young Living Europe B.V“. 

4. Prisijungę prie akcijos visi dalyviai sutinka laikytis šių taisyklių, kurios gali būti išaiškintos 
akcijos organizatoriaus, kurio sprendimas dėl ginčų yra galutinis ir privalomas. 
Organizatorius pasilieka teisę taisyti, modifikuoti, pakeisti, atidėti, sustabdyti ar atšaukti 
šią akciją ir bet kokius prizus ar jo dalis, iš anksto neįspėjus, dėl bet kokios priežasties, 
kurią organizatorius pagrįstai mano esant būtiną. 

5. Akcijos pradžia – 2020 m. vasario 1 d., 02:01 (Lietuvos laiko zona). Akcijos pabaiga – 
2020 m. balandžio 30 d., 01:59 (Lietuvos laiko zona).  Pradžios ir pabaigos laikas 
nustatomas pagal „Young Living“ (Europą ir Rusiją atstovaujančio) biuro Londone laiko 
zoną. 

6. Dalyvauti gali: aktyvūs platintojai, gyvenantys Europoje (įskaitant Rusiją), pasirašę „Young 
Living Europe B.V“ platintojo sutartį.  

7. Dalyviai bus apdovanojami pagal kvalifikacinius kriterijus – 1 kategorija: Išlaikykite 
(NAUJĄ) „Executive“ statusą 2 mėnesius ir pakilkite iki (NAUJO) „Silver“ statuso 1 
mėnesį. 2 kategorija: Pakilkite iki (NAUJO) „Silver“ statuso 2 mėnesius iš eilės. 3 
kategorija: Pakilkite iki (NAUJO) „Silver“ statuso 3 mėnesius iš eilės. 

8. Prizas negali būti perleidžiamas, keičiamas į pinigus ar PV taškus. 
9. Dalyvių rezultatai bus tikrinami dėl nuostatas atitinkančio elgesio, numatyto „Young 

Living“ nuostatose ir platintojo sutartyje. Nuostatų nesilaikymas lems veiksmų 
pripažinimą negaliojančiais, tad jie nebus užskaityti siekiant prizo, taip pat gali būti 
imamasi tolesnių griežtų priemonių.  

10. Akcijos organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias pretenzijas, nuostolius 
ar bet kokius įsipareigojimus dėl bet kokio negauto pelno ar bet kokių kitų tiesioginių / 
netiesioginių specialių ar pasekminių nuostolių, galimai atsirasiančių dėl bet kurio šios 
akcijos apdovanojimo. Apdovanojimo gavėjas prisiima atsakomybę deklaruoti 
apdovanojimą mokesčių tikslais. 

11. Akcijos organizatorius gali reikalauti, kad apdovanojimų gavėjai prizų atsiėmimo metu ar 
po to būtų įvardinami, fotografuojami ir skelbiami spausdintinėse ar socialinėse medijose. 
Akcijos organizatorius gali visiškai ar iš dalies naudoti publikuotas nuotraukas ir bet kokias 
jų kopijas reklamavimui, akcijoms, viešinimui ar kitu būdu bet kurioje interneto svetainėje 
bet kokiu žiniasklaidos tikslu ar bet kokiems kitiems teisėtiems tikslams.  
 

 



	
 
 
 
Jei turite klausimų dėl akcijos, susisiekite el. pašto 
adresu europeanrecognition@youngliving.com. 
 
TOLESNI TERMINAI IR SĄLYGOS 
1. Kriterijai 
Ši akcija atvira „Young Living“ platintojams ir aukštesnių statusų nariams, kurie turi gerą 
reputaciją; tiems, kurie akcijos laikotarpiu ketina pasiekti „Silver“ ar aukštesnį statusą ir kurie yra 
18 metų ar vyresni, ar sulaukę pilnametystės pagal vietinius įstatymus (nuo 2020 m. vasario 1 d.); 
tiems, kurių narystės paskyrose (2020 m. vasario 1 d.) nurodyti siuntimo adresai yra: Europoje ar 
Rusijoje. Nauji nariai, jei bus paprašyta, privalo pateikti įrodymą, jog gyvena Europoje arba 
Rusijoje. Visiems dalyviams gali būti taikomos patikros, prieš paskelbiant galutinį patvirtinimą. 
Paskutinį sprendimą priima „Young Living B.V (Ltd)“ kompanija, šis sprendimas – galutinis. 
 
Vaikai ir kūdikiai negali dalyvauti šioje akcijoje. 
 
2. Bendros prizų sąlygos 
„Young Living“ nėra atsakinga, ir apdovanojimų gavėjai negaus skirtumo (jam esant) tarp 
tikrosios apdovanojimo vertės jo suteikimo metu ir apytikrės mažmeninės vertės, kuri nurodyta 
oficialiose taisyklėse arba reklaminiuose laiškuose ar kitoje su akcija susijusioje medžiagoje. Prizų 
laimėtojai yra atsakingi už valstybinius ir vietinius mokesčius (įskaitant pajamų ir pelno 
mokesčius), jei tokie egzistuoja, taip pat bet kokias kitas išlaidas, susijusias su prizų atsiėmimu ir 
naudojimu, kurie čia nenurodyti, nepaisant to, ar visu prizu, ar jo dalimi buvo pasinaudota. 
„Young Living“ jokiais atvejais neprisiima atsakomybės dėl jokių kitų papildomų prizų nei prizai, 
nurodyti čia, teikimo. Šioje akcijoje „apmokama kelionė“, jei taikoma, apsiriboja nakvyne, tam 
tikrais pervežimais ir atitinkamai paskirtu maitinimu, kuriuos nugalėtojui savo nuožiūra suteikia 
„Young Living“. Jei nebus pakankamas skaičius kriterijus atitinkančių narių, jog jiems būtų suteikti 
prizai, „Young Living“ pasilieka teisę teikti tik tiek prizų, kiek yra narių, kurie atitinka  kriterijus. Jei 
dalis prizų liks neišdalinta, po akcijos jie liks nepaskirstyti. Prizų ribojimo priemonės / sąlygos, 
kurios čia nurodytos, nėra visa apimančios. Prizų negalima perleisti ar keisti į pinigus, išskyrus 
tuos atvejus, kai „Young Living“ savo nuožiūra gali keisti prizą (ar jo dalį) į geresnės ar vienodos 
vertės prizą. Prizai teikiami „KOKIE YRA“ ir BE JOKIOS GARANTIJOS, aiškios ar numanomos, 
įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokia numanoma perkamumo ar tinkamumo specifiniam 
tikslui, garantija.  
 
Už visas išlaidas, kurios čia nėra nurodytos, atsakingas prizo laimėtojas. Prizas bus prarastas, jei: 
1) laimėtojas negalės keliauti nurodytu kelionės laikotarpiu, arba 2) laimėtojas iki numatytos 
kelionės datos neturės reikalingų kelionės dokumentų. Kiekvienas laimėtojas ir jo svečias yra 
patys atsakingi už kelionės skrydžius ir kelionės draudimą (ar kitų tipų draudimą), kuriuos 
pageidauja įsigyti savo lėšomis ir todėl supranta, kad „Young Living“ nesiūlė ir nesiūlys užsakyti, 
nupirkti ar teikti kelionės skrydžius, kelionės draudimą ar bet kokio kito tipo draudimą. Prizų 
laimėtojai privalo laikytis oro linijų, ir kitų trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, susijusių su prizais, 
terminų ir sąlygų. „Young Living“ neprisiima atsakomybės, jei bilietai (ir pan.) bus pamesti, 
pavogti ar netinkamai laikomi prizo laimėtojo ar svečio. Jie nebus keičiami ar iš naujo užsakomi, 
jei dėl bet kokių priežasčių praleistas pervežimas. Tikslios datos ir vietos gali keistis ir išskirtinai  



	
 
 
 
priklauso nuo „Young Living“ kompanijos nuosprendžio. Prizų laimėtojai privalo turėti visus 
reikalingus kelionės dokumentus.  
 
Oficialios taisyklės 
 
„Young Living“ neatsako dėl atšaukimų, vėlavimų, nukreipimų ar pakeitimų ar bet kokių 
aplaidumo atvejų dėl oro vežėjų ir kitų transportavimo kompanijų ar kitų asmenų, teikiančių bet 
kurias iš šių paslaugų ir tam tikrais atvejais reikalingų nutarimų. Jokie skrydžių bilietai negali būti 
grąžinami, už juos nebus mokama kompensacijų atšaukimo ar skrydžio vėlavimo atveju, išskyrus 
tuos atvejus, kuriuos „Young Living“ savo nuožiūra pripažins tinkamais. Kelionės draudimas yra 
reikalavimas visiems „Young Living“ renginių dalyviams. Dalyviai privalo užtikrinti, jog turi 
tinkamą draudimą dėl atšaukimo ir (arba) atidėtų kelionių paslaugų. 
 
Akcijos laikotarpiu dalyviai gali būti reguliariai tikrinami, siekiant užtikrinti „Young Living“ 
nuostatų ir procedūrų, taikytinų dalyvio jurisdikcijoje („Young Living“ nuostatos ir procedūros) 
laikymąsi, ypač atsižvelgiant, tačiau neapsiribojant, skyriais, susijusiais su reklama ir akcijomis. Bet 
koks „Young Living“ nuostatų ir procedūrų pažeidimas lems dalyvio visišką diskvalifikaciją iš 
akcijos.  
 
Visiška „Young Living“ kompanijos nuožiūra, „Young Living“ gali susisiekti su bet kokiais naujai 
užsiregistravusiais nariais ar esamais jūsų organizacijos žemesnių grandžių nariais, kad įsitikintų, 
jog šioje akcijoje teikiama tinkama parama. „Young Living“ nustačius, kad parama nebuvo 
pasiūlyta, „Young Living“ pasilieka teisę pašalinti suteiktus taškus. 
 
Prizinis paketas skiriamas tik vienam suaugusiajam asmeniui. Bendrų paskyrų savininkai turi 
nuspręsti, kuris iš jų dalyvaus kelionėje.  
 
3. Prizinio paketo informacija 
2020 m. birželio 13–14 d. vyks renginys „Helichrysum Seed to Seal Experience“. Prizinį paketą 
sudaro:  
Bilietas į renginį „Helichrysum Seed to Seal Experience“  
Apsilankymas Dalmatia Aromatic ūkyje 
Apsilankymas distiliavimo gamykloje ir produktų išskirstymo centre 
„Seed to Seal“ mokymų sesijos 
Gardūs pietūs (birželio 13–14 d.) 
Apgyvendinimas dviviečiame kambaryje 2 asmenims 2 naktims (įtraukti 2 pusryčiai)  
60 eurų atsiskaityti už 2 vakarienes 
Specialios dovanėlės 
Galimybė būti viešai pasveikintiems renginyje „European Convention“ 2020 m. rugsėjį 
Pakvietimas į kelionę „2020 Silver Retreat“* (*tik 3 kategorijos kvalifikaciniai dalyviai) 
 
Prašome atkreipti dėmesį, kad skrydžių bilietai ir pervežimo paslaugos neįtrauktos į akcijos prizo 
paketą. Akcijos laimėtojas atsakingas už skrydžio bilieto įsigijimą. Pašome atitinkamai planuoti 
savo skrydžius, jog atvyktumėte birželio 12 d., penktadienį, nes renginys prasidės , birželio 13 d.,  



	
 
 
 
šeštadienį, 10:00. Daugiau informacijos galite rasti čia: 
https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403 
 
Pervežimo paslauga bus suteikta iš renginio vietos į Dalmatia Aromatic ūkį ir išskirstymo centrą ir 
atgal.   
 
Padengsime išlaidas už jūsų apgyvendinimą tik 2020 m. birželio 13–14 d. Apsigyvenę viešbutyje, 
nemokamai gausite 2 pusryčius. Pietūs bus siūlomi tik renginio metu 2020 m. birželio 13–14 d. 
Be to, pasiūlysime 60 eurų padengti už 2 vakarienes. Lėšos bus padengtos praėjus apytikriai 2 
savaitėms po renginio. Prašome atsiųsti čekius el. pašto 
adresu Europeanrecognition@youngliving.com, jog jūsų sumokėtos lėšos būtų padengtos.  
 
4. Pranešimas / Prizo atsiėmimas 
Prizų laimėtojai bus paskelbti pasibaigus akcijos laikotarpiui apytikriai 2020 m. gegužės 7 d., po 
to, kai laimėtojai bus išrinkti ir taškai susumuoti bei rezultatai patikrinti po akcijos laikotarpio 
pabaigos.   
 
Apytikriai 2020 m. gegužės 7 d. bus išsiųstas el. laiškas visiems dalyviams, kurie laimėjo akcijoje.  
 
Nariams skiriamos penkios (5) darbo dienos nuo laimėtojų paskelbimo dienos, jog būtų priimtas 
kelionės kvietimas. Jei neatsakysite į patvirtinimo el. laišką paspausdami nuorodą per nurodytą 
terminą, jūs automatiškai būsite priskirti prie atmetusiųjų gautą prizą. Šis automatinis atmetimas 
bus neatšaukiamas, ir atvirkščiai, prizo priėmimas bus suvokiamas kaip galutinis. Jei prizo 
laimėtojas atmes siūlomą apdovanojimą, jis nebegalės pasinaudoti bet kokia prizinio paketo 
dalimi, o „Young Living“ pasiliks teisę savo nuožiūra nuspręsti, kaip prizas bus panaudotas.  
 
5. Kelionė 
Už skrydžių bilietus į renginį „Helichrysum Seed to Seal Experience“ Splite, Kroatijoje, atsakingas 
pats narys.  
 
Su prizais susijęs kelionės organizavimas, patvirtinus, yra galutinis. Laimėję dalyviai yra atsakingi 
už mokesčius, susijusius su kelionės skrydžiu (bet kuriuo aspektu).  
 
Visos asmeninės išlaidos, atsiradusios skatinamųjų kelionių metu, turi būti padengiamos paties 
prizo laimėtojo. Prizų laimėtojai turės pateikti asmeninę kreditinę arba debeto kortelę, jog būtų 
padengtos asmeninės atsitiktinės išlaidos. Į šios akcijos prizinius paketus neįeina nenumatytų 
atvejų išlaidų apmokėjimas.  
 
6. Atšaukimas ir grąžinimas; Nenumatytos aplinkybės 
Prizų laimėtojai, kurie atšauks savo dalyvavimą „Rise to Silver“ akcijoje, negaus piniginių 
išmokėjimų, atitinkančių prizų vertę. Prizų laimėtojai, atšaukę dalyvavimą, pagal „Young Living“ 
nuožiūrą, gali turėti sumokėti kompanijai už bet kokias galimas išlaidas, susijusias su kelionės 
atšaukimu. „Young Living“ nekompensuos (pinigais ar kitaip) dalyviams, kurie negalės dalyvauti 
kelionėje po to, kai jau bus oficialiai priėmę prizus. Kelionės draudimą įsigyti galima per mūsų  



	
 
 
 
siūlomą ar kitą kelionės agentūrą ar draudimo bendrovę. Prizo laimėtojas draudimą įsigyti turi 
savomis lėšomis. „Young Living“ neatsako dėl atšaukimo, kuris gali nutikti dėl priežasčių, kurios 
toliau išvardintos: ekstremalūs orai, stichinės nelaimės, streikai, piketai, bandymai boikotuoti, 
gaisrai, potvyniai, nelaimingi atsitikimai, karas (jei paskelbtas), revoliucija, riaušės, sukilimai, 
gamtos nelaimės, valdžios veiksmai.  
 
7. Leidimas 
Priimdamas prizą, atitinkamas prizo laimėtojas sutinka, kad jo vardas, adresas (miestas ir regionas 
/ provincija), balsas ir pareiškimai, susiję su akcija ir „Young Living“, nuotraukos ir kita medžiaga 
bus naudojama be kompensacijos, perspėjimo atskiro leidimo bet kokioje viešoje ar reklaminėje 
medžiagoje, platinamoje „Young Living“ ar susijusių subjektų, bet kokiose informacijos 
priemonėse, be teritorinių ar laiko ribojimų, išskyrus, kai tai draudžia įstatymas.  
 
8. Atsakomybės ribojimas 
„Young Living“ kompanija ir susijusios, dukterinės ar pagrindinės bendrovės neatsako dėl bet 
kokių informacijos netikslumų, dėl techninių ar žmogiškųjų klaidų, galimų akcijos metu, įskaitant 
narių įvedamus duomenis, dėl bet kokio nesusikalbėjimo, įskaitant techninius nesklandumus, 
susijusius su kompiuterių, telefonų, laidinių tinklų, neveikiančiais ryšiais ar serverių jungtimis, dėl 
techninių nesklandumų ar kitų trikdžių, susijusių su technine įranga, programomis ar virusais, arba 
nesuderinamų, vėluojančių ar neteisingai nukreiptų dalyvių paraiškų. Bet koks sąžiningo ir 
teisingo akcijos vykdymo sutrikdymas, susijęs su kompiuteriniais virusais ar panašaus tipo 
techniniais nuostoliais, galinčiais paveikti akcijos teisingą taikymą, saugumą ir administravimą, 
gali lemti akcijos ar jos dalies nutraukimą, keitimą ar papildymą, išskirtinai „Young Living“ 
nuožiūra. „Young Living“ pasilieka teisę, savo sprendimu, anuliuoti bet kokią „Young Living“ 
narių dalyvių paraišką, jei „Young Living“ manymu, buvo bandoma manipuliuoti ar kenkti akcijos 
administravimui, saugai ir sąžiningumui, taip pat diskvalifikuoti bet kurį narį, besielgiantį 
netinkamai bei bandantį grasinti ar trukdyti kitiems asmenims. 
 
Dalyvaudamas akcijoje, kiekvienas narys atsisako teisių reikalauti atlyginti baudžiamąją, atsitiktinę 
ar pasekminę žalą, advokato išlaidas ar bet kokią žalą, išskyrus mokėjimus iš savo lėšų ar 
nuostolius, kurie gali atsirasti dalyvaujant akcijoje, priimant, turint ar naudojant prizus. Bet kokios 
priežastys pateikti ieškinį, dėl priežastinių ar susijusių ryšių su šia akcija ar bet kokiu gautu prizu, 
turi būti sprendžiamos individualiai, nekeliant grupinio ieškinio. Kai kurios jurisdikcijos gali neleisti 
tam tikrų apribojimų žalai ar galimybei siekti žalos atlyginimo keliant grupinį ieškinį, taigi, kai 
kurie apribojimai gali būti jums netaikomi. 
 
9. Kitos taisyklės ir reglamentai 
Jei apdovanojimo veiksniai kinta už „Young Living“ kontrolės ribų arba dėl kokių nors priežasčių 
prizinis paketas ar jo dalis tampa neprieinami, nei „Young Living“, nei akcijos partneriai, 
teikiantys prizus, neprisiima atsakomybės už bet kokius pakeitimus ir „Young Living“ savo 
nuožiūra pasilieka teisę vienašališkai pakeisti prizą į kitą, tokios pačios ar didesnės vertės. Prizo 
perleidimas trečiajai šaliai yra draudžiamas. Priimdamas prizą, jo gavėjas sutinka, kad „Young 
Living“ nėra atsakinga už bet kokią žalą, sugadinimą ar kitus bet kokio pobūdžio nuostolius, 
atsiradusius dėl ar susijusius su prizu (ar jo dalimi), jo įteikimu, priėmimu, turėjimu ar naudojimu. 



	
 
 
 
Dėl taisyklių išaiškinimo ir kvalifikacijų nustatymo paskutinį sprendimą priima „Young Living“ 
kompanija, šis sprendimas – galutinis. Prireikus siekiant patikslinti taisyklių sąlygas ar jų galimas 
interpretacijas, „Young Living“ bendrovė gali pakeisti šias taisykles paskelbdama naują taisyklių 
versiją. Jei taikytina, prizas turi būti užfiksuotas prizo gavėjo metinėje pajamų formoje. Prizų 
gavėjai yra atsakingi už bet kokių mokesčių, taikomų uždarbiui (-iams) iš „Young Living“, 
mokėjimą. „Young Living“ kompanija, vadovaudamasi savo nuožiūra, pasilieka teisę atšaukti, 
keisti ar laikinai sustabdyti akciją bet kuriuo metu, perspėjusi ar neperspėjusi, dėl bet kokios 
priežasties ar be priežasties. „Young Living“ darbuotojai ir susiję subjektai, jų sutuoktiniai ir 
artimieji giminaičiai negali dalyvauti akcijoje. Ši akcija negalioja atvejais, kurie draudžiami 
įstatymų. Visiems nariams, pasiekusiems akcijos kriterijus, gali būti taikomos patikros ir vertinimas 
dėl bendros taškų sumos.  
 
Dalyvaudami akcijoje, jūs:  
(i) pripažįstate, kad laikysitės šių akcijos taisyklių, įskaitant visas akcijos sąlygas,  
(ii) garantuojate, kad bet kokia jūsų informacija, susijusi su šia akcija, yra teisinga ir tiksli, ir  
(iii) sutinkate būti susaistyti „Young Living“ sprendimų, kurie yra galutiniai ir privalomi visais 
klausimais, susijusiais su šia akcija. Nariai, nesilaikantys šių akcijos taisyklių, gali būti 
diskvalifikuoti.  
Atsiradus netikslumams tarp akcijos detalių, nurodytų oficialiose taisyklėse ir akcijos detalių, 
pateiktų kitoje medžiagoje (įskaitant, bet neapsiribojant, pardavimo ir internetines vietas ar 
spaudą), pirmenybė teikiama informacijai, pateiktai šiose oficialiose taisyklėse. Bet kokios iš šių 
akcijos taisyklių nuostatų negaliojimas ar ieškininės galios neturėjimas niekaip nepaveikia kitų 
nuostatų galiojimo ir ieškininės galios turėjimo. Tuo atveju, jei nustatoma, kad bet kuri nuostata 
yra negaliojanti, neturinti ieškininės galios, ar nelegali, šios akcijos taisyklės vis tiek išliks 
veiksmingos ir aiškinamos pagal nurodytas sąlygas, neįtraukiant išvardintų negaliojančių ar 
nelegalių nuostatų. 


