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Přihlášení ani výhra nejsou podmíněny žádným nákupem ani platbou. 

 

Popis akce 

Akce Young Living Race to the Finish 2017 („akce“) je pod záštitou společnosti Young Living Essential Oils 

LC, Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043 („Young Living“) a jejími 

místními dceřinými společnostmi v Austrálii, Kanadě, Ekvádoru, Evropě, Hongkongu, Japonsku, Malajsii, 

Mexiku, Indonésii, Tchaj-wanu nebo Singapuru; Příloha A uvádí podrobné informace o tom, která 

dceřiná společnost je považována za sponzora/zadavatele u každého účastníka (vymezeno níže). Období 

trvání akce začíná 1. října 2017 ve 12:01 MT ( (horského času v USA) a bude ukončeno 31. prosince 2017 

ve 23:59 MT („období trvání akce“). Metoda měření času použitá společností Young Living je oficiální 

časomíra pro akci a tato metoda je konečná a nezpochybnitelná. Očekává se nejméně 100 výherců. 

Výherci budou vybráni z těch způsobilých účastníků (viz níže), kteří získají nejvyšší počet bodů Race to 

the Finish (RTTF) celkem v období trvání akce.  

 

Způsobilost k účasti 

Akce je určena aktivním členům Young Living, kteří mají vyrovnané závazky vůči společnosti Young 

Living, kteří dosáhli během období trvání akce minimálně hodnosti Executive, mají k 1. říjnu 2017 

nejméně 18 let obecně ve světě (nebo věk plnoletosti podle místní legislativy v jejich zemi nebo v místě 

trvalého pobytu) a kteří mají svou hlavní fakturační adresu (uvedenou na jejich členském účtu) a doklad 

o občanství ve Spojených státech amerických, v Austrálii, Kanadě, Ekvádoru, v Evropě, Hongkongu, 

Japonsku, Malajsii, Mexiku, Indonésii, Tchaj-wanu nebo Singapuru („každý z nich dále jen „účastník“). 

Tato akce vylučuje všechny členy na trzích NFR a tam, kde je zakázána, je neplatná. Aktivní členové jsou 

členové, kteří za posledních 12 měsíců zakoupili od Young Living produkty v hodnotě minimálně 50 PV a 

podepsali s Young Living členskou smlouvu.  

Jak získat body  

Účastníci akce získávají body RTTF v období trvání akce tímto způsobem:  

Prodeje sad Premium pro začátečníky  

Jestliže člen podřízené linie, kterého účastník osobně zaregistruje během období trvání akce, zakoupí 

kvalifikační sadu Premium pro začátečníky (viz níže), získá účastník 1 bod RTTF. Tento člen podřízené 

linie se dále bude označovat jako „kupující člen“. Body RTTF se neudělují za jakékoli nákupy kvalifikační 

sady Premium pro začátečníky, pořízené členy, které účastník osobně nezaregistroval v období trvání 

akce nebo kteří se zaregistrovali do programu Sponsor Placement Program (program umístění 

sponzora/zadavatele) u Young Living. Body RTTF budou uděleny za nákup pouze jedné kvalifikované 
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sady Premium pro začátečníky osobně zaregistrovaným členem z podřízené úrovně během prvních 30 

dní registrace dotčeného člena podřízené úrovně,   a tento nákup musí být uskutečněn v období trvání 

akce.  

Když reaktivovaný člen (vymezen níže) zakoupí kvalifikační sadu Premium pro začátečníky, účastník 

získává 1 bod RTTF. „Reaktivovaný člen“ je neaktivní člen Young Living (v ukončeném stavu), kterého 

účastník osobně zaregistruje v období trvání akce. Body RTTF budou uděleny za nákup pouze jedné 

kvalifikované sady Premium pro začátečníky na jednoho reaktivovaného člena uskutečněný v období 

trvání akce.  

Jako kvalifikační sady Premium pro začátečníky se považují pouze tyto produkty/SKU: 

 

SKU Popis produktu 

U.S.  

5470 Premium Starter Kit w/Rainstone  

5465 Premium Starter Kit w/Aria 

5462 Premium Starter Kit w/Home 

5463 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

5467 Premium Starter Kit w/NingXia 

5466 Premium Starter Kit w/Thieves 

Mezinárodně  
 

5462525 Premium Starter Kit - Int'l 220v 

APO 
 

5468 Premium Starter Kit Military Base APO-FPO-DPO 

USSP 
 

54650104 Premium Starter Kit w/Aria (USSP) 

54620104 Premium Starter Kit w/Home (USSP) 

54630104 Premium Starter Kit w/Dewdrop (USSP) 

54670104 Premium Starter Kit w/NingXia (USSP) 

54660104 Premium Starter Kit w/Thieves (USSP) 

54700104 Premium Starter Kit w/Rainstone (USSP) 

Singapur 
 

546315 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

547015 Premium Starter Kit w/Rainstone 

21705 Premium Starter Kit w/Ceramic 

546515 Premium Starter Kit w/Aria 

5467515 Premium Starter Kit w/NingXia 

546615 Premium Starter Kit w/Thieves 

Mexiko 
 

546311 Premium Starter Kit Dewdrop 

548211 Premium Starter Kit w/Raindrop 

548111 Premium Starter Kit w/NingXia 

Malajsie 
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5463515 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546751 Premium Starter Kit w/NingXia 

5466515 
 

Premium Starter Kit w/Thieves 

Japonsko 
 

546305 Premium Starter Kit 

Hongkong 
 

546329 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546729 Premium Starter Kit w/NingXia 

Evropa 
 

546308 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (UK) 

546508 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (UK) 

546608 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (UK) 

546708 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (UK)   

5463500 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (EU) 

5465501 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (EU)   

546360 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (RU) 

546560 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (RU) 

546660 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (RU) 

546760 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (RU)   

546357 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (LT) 

546557 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (LT) 

546657 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (LT) 

546757 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (LT)   

546321 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (IT) 

546521 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (IT) 

546621 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (IT) 

546721 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (IT)   

546328 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (HU) 

546528 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (HU) 

546628 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (HU) 

546728 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (HU)   

546306 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (FR) 

546506 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (FR) 

546606 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (FR) 

546706 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (FR)   

546358 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (RO) 
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546558 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (RO) 

546658 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (RO) 

546758 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (RO)   

546339 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (PL) 

546539 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (PL) 

546639 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (PL) 

546739 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (PL)   

546314 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (NL) 

546514 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (NL) 

546614 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (NL) 

546714 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (NL)   

546368 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (SK) 

546568 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (SK) 

546668 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (SK) 

546768 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (SK)   

546313 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (SV) 

546513 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (SV) 

546613 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (SV) 

546713 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (SV)   

546342 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (CS) 

546542 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (CS) 

546642 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (CS) 

546742 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (CS)   

546365 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (HR) 

546565 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (HR) 

546665 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (HR) 

546765 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (HR)   

546332 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (ES) 

546532 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (ES) 

546632 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (ES) 

546732 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (ES)   

546340 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (FI) 

546540 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (FI) 

546640 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (FI) 

546740 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (FI) 
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546310 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Dewdrop (AT) 

546510 Sada Premium pro začátečníky s difuzérem Aria (AT) 

546610 Sada Premium pro začátečníky s olejem Thieves (AT) 

546710 Sada Premium pro začátečníky s NingXia (AT) 

Ekvádor 
 

546361 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

565161 Premium Starter Kit w/30 NingXia Singles 

Kanada 
 

546303 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546703 Premium Starter Kit w/NingXia 

Austrálie 
 

546202 Premium Starter Kit w/Home  

546502 Premium Starter Kit w/Aria 

546302 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546402 Premium Starter Kit w/Bamboo 

546002 Premium Starter Kit w/NingXia  

21368 Culinary Oils Premium Starter Kit 

21253 Healthy Home Premium Starter Kit 

Indonésie  

546317 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

Tchaj-wan  

546376 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546776 Premium Starter Kit w/NingXia 

 

Prodeje Essential Rewards 

Jestliže se v podřízené úrovni účastníka vyskytne člen, kterého účastník osobně sponzoroval a kdo se 

dosud nikdy neúčastnil v programu Essential Rewards u Young Living, a ten se přihlásí do programu 

Essential Rewards s nákupem v hodnotě 100 PV či více v období trvání akce, získá účastník 3 body RTTF. 

Povýšení 

Za výchozí pozici účastníka se bude považovat jeho hodnost, na které byl vyplácen za září 2017. Pokaždé, 

když účastník povýší na další pozici, bude nová pozice novou výchozí pozicí účastníka. Účastník, který 

dosáhl vyšší placené hodnosti podle plánu odměňování Young Living, se považuje za účastníka, který 

postoupil do vyšší pozice. 

Účastníci, kteří povýšili na pozici nad svou výchozí pozicí nebo následně povýšili v období trvání akce, 

obdrží 5 bodů RTTF (za každé jednotlivé povýšení).  

Růst tržeb organizace 

Body za růst tržeb lze získat jedním způsobem na základě dvou scénářů: 
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Účastníci s hodností Silver či vyšší k prvnímu dni trvání akce získají 1 bod RTTF za každý desetiprocentní 

růst objemu organizační skupiny (OGV), jak se uvádí v plánu odměňování Young Living, nad úroveň OGV 

účastníka, výchozí v daném okamžiku (vymezeno níže). Účastník nemůže tímto způsobem získat více než 

20 bodů RTTF měsíčně.  

 

Účastníci s hodností Executive či nižší k prvnímu dni trvání akce získají 1 bod RTTF za každých 1 000 PV 

při růstu OGV nad úroveň OGV účastníka, výchozí v daném okamžiku. Účastník nemůže tímto způsobem 

získat více než 20 bodů RTTF měsíčně.  

Pro účely této akce je výchozí OGV účastníka zpočátku jeho OGV za září 2017. Výchozí OGV každého 

účastníka se však nastaví znovu v každém měsíci, kdy měsíční OGV účastníka vzroste nad dřívější výchozí 

OGV. Pokud je například v září 2017 OGV účastníka 100, bude tato hodnota výchozí OGV daného 

účastníka pro první měsíc akce, říjen 2017. Pokud pak účastník v říjnu 2017 zvýší OGV na 150, jeho 

výchozí OGV se zvýší na 150 pro listopad 2017. Avšak, když pokračujeme v tomto příkladu, pokud se v 

říjnu 2017 OGV účastníka sníží na 50, zůstane výchozí OGV pro následující měsíc, listopad 2017, na 100. 

Základ OGV se může během měsíce různit na základě vratek/změn, které ovlivní OGV předchozího 

měsíce. 

Výpočet bodů: Získané body RTTF se jednou měsíčně sčítají a aktualizují (přibližně kolem 20. dne 

každého měsíce) a jsou uváděny ve virtuální kanceláři.  

 

Získané body: Získané body RTTF nelze použít pro žádnou jinou akci. 

 

Převádění bodů: Účastníci nesmějí své body RTTF převádět na jinou osobu.  

 

Uplynutí platnosti bodů: Po ukončení období trvání akce skončí platnost všech bodů RTTF. Body RTTF 

nelze čerpat v žádné jiné akci, programu ani u produktu Young Living. 

 

Hodnota bodů: Body RTTF nemají žádnou peněžní hodnotu a nelze je vyměnit za peníze ani proplácet. 

 

Antedatování: Body RTTF získané prostřednictvím antedatování budou vyřízeny individuálně, podle 

případu. 

 

Vratky a výměny Jakékoli vratky či výměny zboží mohou znamenat ztrátu příslušného počtu bodů RTTF. 

Výměny produktů mohou ovlivnit hodnotu bodů RTTF za příslušný nákup podle toho, jak výměna ovlivní 

PV nebo OGV. 
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Ceny 

Ceny (uvedené níže) budou uděleny těm účastníkům, kteří získají nejvíce bodů RTTF v období trvání akce 

v každé skupině uvedené v následující tabulce. Účastníci jsou zařazeni do skupiny odpovídající výchozí 

úrovni jejich placené pozice za září 2017. Tabulka zobrazuje počet cen udělených v každé skupině. 

 

Skupina Počet cen pro tuto skupinu 

Executive 24 

Silver 24 

Gold 20 

Platinum 16 

Diamond 8 

Crown Diamond 4 

Royal Crown Diamond 4 

 

 

Deset nejlepších, kteří získali nejvíce bodů RTTF a mají hlavní fakturační adresu v některé ze čtyř 

globálních oblastí, získávají automaticky cenu. (Mezi globální oblasti patří: Asie a Tichomoří, 

Evropa/Střední východ/Afrika, Latinská Amerika a Severní Amerika, přičemž tyto oblasti jsou vymezeny 

společností Young Living dle jejího výhradního zvážení). V případě, že se účastník dostane mezi 100 

nejlepších s nasbíranými body RTTF a mezi 10 nejlepších, kteří nasbírali nejvíce bodů RTTF ve své 

globální oblasti, bude mu udělena jedna cena, nikoli dvě ceny. 

Vítězní účastníci získají placený zájezd na Havaj pro vítězného účastníka a jednoho jeho hosta („cena“). 

Cena má přibližnou maloobchodní hodnotu („ARV“) 10 000 $. Dětem do 12 let není povoleno zúčastnit 

se zájezdu jako host. Tři celkově nejlepší globální výherci s nejvyšším počtem bodů RTTF obdrží rovněž 

cenu: 1. místo: 20 000 $; 2. místo: 15 000 $; a 3. místo: 10 000 $ v hotovosti. V případě, že dva či více 

účastníků dosáhne v kterékoli kategorii nebo u jakékoli ceny shodný počet bodů, společnost Young 

Living vybere náhodně mezi všemi účastníky s nerozhodným počtem bodů svého výherce. 

Všeobecné podmínky výherních cen: Společnost Young Living neodpovídá za případný rozdíl mezi 

skutečnou hodnotou ceny v době jejího udělení a hodnotou ARV uvedenou v těchto Oficiálních 

pravidlech nebo v jakýchkoli sděleních či materiálech souvisejících s touto akcí a výhercům nebude tento 

případný rozdíl dorovnán. Za veškeré případné federální, státní a místní daně (včetně daně z příjmu a 

srážek na daně) a rovněž za jakékoli další náklady a výdaje spojené s přijetím výherní ceny a nepoužitím, 

které je zde uvedeno, zodpovídá výherce, bez ohledu na to, zda je cena využita částečně nebo v plné 

výši. Společnost Young Living není v žádném případě povinna udělit více cen, než je zde uvedeno. 

„Placený zájezd“ u této akce, je-li to relevantní, bude omezen na letenky a ubytování, což výherci 

poskytne společnost Young Living dle svého výhradního uvážení. V případě, že nebude dostatek 
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oprávněných účastníků, aby mohly být uděleny všechny ceny, vyhrazuje si společnost Young Living právo 

udělit pouze tolik cen, kolik bude oprávněných účastníků. Jakékoli ceny, které nebyly uděleny po 

ukončení období trvání akce, mohou zůstat neudělené. Omezení/podmínky cen, které jsou zde uvedeny, 

nezahrnují vše. Ceny nejsou přenosné ani směnitelné za hotovost, vyjma případů, kdy si společnost 

Young Living vyhradí právo dle svého uvážení nahradit cenu (nebo její část) za cenu větší nebo stejné 

hodnoty. Ceny se udělují podle zásady „JAK JE“ a BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, výslovné či 

předpokládané, mimo jiné včetně jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro 

konkrétní účel.  

 

Veškeré výdaje neuvedené v tomto dokumentu jako součást ceny jsou výlučnou povinností výherce 

ceny. Na cenu se ztrácí nárok v těchto případech: 1) výherce nemá možnost cestovat v uvedeném 

termínu určeném pro setkání RTTF; nebo 2) výherce a/nebo případně jeho doprovod nemá/nemají 

potřebné cestovní doklady k plánovanému datu cesty. Každý výherce a jeho host přebírají výhradní 

odpovědnost za uzavření jakéhokoli cestovního pojištění (a všechny další formy pojištění), které mohou 

dle svého uvážení uzavřít na své vlastní náklady, a tímto jsou srozuměni s tím, že společnost Young Living 

neuzavírá ani neuzavře a neposkytne cestovní pojištění ani žádnou jinou formu pojištění. Výherci jsou 

vázáni obchodními podmínkami všech leteckých společností a dalších externích poskytovatelů služeb 

využitých v souvislosti s výherními cenami. Young Living nepřebírá odpovědnost za případy, kdy jsou 

letenky atd. ztraceny, zcizeny nebo omylem zaměněny výhercem ceny nebo jeho hostem a nebudou 

nahrazeny ani nebude provedena další rezervace, jestliže tito nestihli svůj dopravní prostředek z 

jakéhokoli důvodu. Přesné termíny a místa se mohou změnit a záleží výhradně na uvážení společnosti 

Young Living. 

Výherci cen a jejich cestovní doprovod musejí cestovat společně ve stejný čas a jsou povinni mít s sebou 

veškeré potřebné cestovní doklady. Letenky jsou nevratné/nepřenosné a nelze je uplatnit pro zvýšení 

třídy ani ve věrnostním programu pravidelných cestujících, tzv. „frequent flyer“. Výherci ceny neobdrží 

hotovost ani žádnou jinou formu úhrady, pokud skutečné cestovní náklady budou nižší než hodnota ARV 

uvedená v těchto oficiálních pravidlech. 

Společnost Young Living nepřebírá odpovědnost za žádná zrušení, prodlení, odklony trasy nebo náhradní 

zajištění ani za žádný čin nebo opomenutí jakéhokoli druhu ze strany leteckých dopravců či jiných 

dopravních společností ani žádných jiných osob zajišťujících jakékoli tyto služby a ubytování, které by 

způsobily výše uvedené potíže. V případě zrušení nebo zpoždění jakéhokoli letu nebudou vráceny žádné 

peníze ani nedojde k žádné jiné kompenzaci, vyjma na základě výhradního uvážení společnosti Young 

Living. 

Účastníci mohou být v období trvání akce pravidelně kontrolováni za účelem sledování, zda dodržují 

Zásady a postupy Young Living platné v jurisdikci daného účastníka, zejména, ale nikoli pouze pasáže 

týkající se reklamy, inzerce a propagačních akcí. Jakékoli porušení Zásad a postupů Young Living 

znamená diskvalifikaci účastníka z této akce v celém jejím rozsahu. 
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Oznámení/přijetí ceny 

Účastníci budou mít přístup k detailnímu rozpisu svých celkových součtů bodů RTTF ve virtuální 

kanceláři. Výherci cen budou vybráni po uzavření období trvání akce, tedy nejpozději do 15. ledna 2018. 

Seznam výherců cen bude zveřejněn ve virtuální kanceláři (YoungLiving.org), jakmile budou vybráni 

výherci a sečteny a ověřeny body RTTF po ukončení období trvání akce.  

 

V pondělí 15. ledna 2018 nebo přibližně kolem tohoto data bude zaslán e-mail účastníkům, kteří se 

kvalifikují k získání cen. Na e-mailovou adresu uloženou ve spise budou zaslány zprávy o přijetí. Tento e-

mail bude obsahovat odkaz pro přijetí ceny, kde je nutné, aby výherci cen přijali či odmítli cenu a vyplnili 

registrační formulář nejpozději v pátek 19. ledna 2018 do 23:59 (MT - horského času v USA). Jestliže 

neodpovíte na e-mail pro přijetí ceny na odkazu pro přijetí do uvedeného termínu, bude to považováno 

za odmítnutí cesty. Toto odmítnutí je nevratné a podobně přijetí ceny bude konečné. Pokud účastník 

odmítne zájezd, nebude se již moci kvalifikovat pro žádnou cenu a cena bude nabídnuta dalšími 

účastníkovi v pořadí, kvalifikovanému na tuto cenu. 

 

Doprava 

Cesty týkající se cen budou pro kvalifikované účastníky zajištěny prostřednictvím cestovní kanceláře 

upřednostňované společností Young Living. Pokud si výherce ceny zakoupí své vlastní letenky bez 

předchozího souhlasu agenta cestovních služeb upřednostňovaného společností Young Living, nebude 

mít právo na proplacení nákladů.  

Veškeré zajištění cest je nutno dokončit a rezervovat nejméně čtyři týdny před zahájením setkání RTTF. 

Pokud účastník neodpoví na e-maily ani telefonáty agenta cestovních služeb upřednostňovaného 

společností Young Living do 24 hodin, může ztratit část ceny představující letenky. Jakmile jsou 

vystaveny letenky, jsou veškeré údaje týkající se letu spojeného s cenou definitivní a vítězní účastníci 

zodpovídají za veškeré poplatky spojené se změnou cesty jakýmkoli způsobem. Cestovní náklady 

vynaložené na přepravu z domova vítězného účastníka na letiště hradí účastník. Poplatky za zavazadla a 

další výdaje rovněž hradí výhradně vítězný účastník. 

Veškeré osobní výdaje, které mohou vzniknout na setkání RTTF, hradí vítězný účastník. Vítězní účastníci 

budou požádáni, aby předložili svou osobní kreditní či debetní kartu, z níž uhradí své vlastní příležitostné 

výdaje. Příležitostné náklady nejsou zahrnuty do výherních cen v akci. 

Zrušení a vrácení peněz; vyšší moc 

Výherci cen, kteří zruší svou účast na plavbě RTTF Retreat, neobdrží žádnou refundaci hodnoty své 

vyhrané ceny. Účastníky, kteří zruší svou účast, může společnost Young Living podle svého uvážení 

požádat, aby jí uhradili jakékoli náklady spojené se zrušením jejich cesty. Young Living neposkytne 

žádnou kompenzaci, hotově ani v naturáliích, kvalifikovaným členům, kteří se nemohou cesty zúčastnit 

po jejím přijetí. Cestovní pojištění lze zřídit u Christopherson Travel a výherce si je musí zakoupit na své 

vlastní náklady. Společnost Young Living odmítá nést odpovědnost, jestliže dojde ke zrušení akce v 
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těchto případech: extrémní počasí, přírodní katastrofy, stávky, stávkové hlídky, snahy o bojkot, požáry, 

záplavy, nehody, válka (vyhlášená či nevyhlášená), revoluce, povstání, vzpoury, vyšší moc, státní moc 

(včetně a bez omezení jakéhokoli orgánu nebo ministerstva Spojených států amerických), zásahy 

veřejného nepřítele, nedostatek benzinu nebo benzin či jiné pohonné hmoty na příděl, nemožnost získat 

materiály nebo práci či jiné příčiny, které jsou oprávněně mimo kontrolu společnosti Young Living. V 

případě takových událostí může Young Living dle svého vlastního uvážení poskytnout výherní cenu v 

hotovosti nebo v ekvivalentní hodnotě. 

Licence 

Přijetím ceny vyjadřuje příslušný výherce svůj souhlas s využitím svého jména, adresy (město a stát / 

provincie bydliště), hlasu a prohlášení souvisejících s touto akcí a společností Young Living, dále s 

využitím fotografií a jiných zpodobnění své osoby, bez další odměny, bez nutnosti zaslat oznámení nebo 

získat povolení, v jakémkoli zveřejnění nebo propagaci/reklamě realizované společností Young Living 

nebo jakýmikoli spřízněnými subjekty v jakémkoli sdělovacím prostředku bez ohledu na rozsah území 

nebo doby trvání, vyjma případů, kdy to zákon zakazuje.  

Omezení odpovědnosti 

Young Living a její přidružené společnosti, dceřiné společnosti, mateřské společnosti, propagační a 

reklamní agentury, tiskárny a porotci zapojení do této akce nepřebírají žádnou odpovědnost za žádné 

nepřesnosti informací, které mohou být v této akci použity; za žádnou chybu způsobenou selháním 

technického či lidského faktoru, k níž by došlo při zpracování vstupních dat, včetně dat zadaných 

účastníky; za žádnou vstupní chybnou komunikaci, jako například technické poruchy u počítače, 

telefonu, kabelu a nedostupnost sítě nebo spojení se serverem; související technické poruchy nebo jiné 

závady hardwaru, softwaru nebo v důsledku virů; nebo neúplné, pozdně dodané nebo chybně 

směrované přihlášky. Jakékoli narušení spravedlivého a řádného provedení této akce spojené s 

počítačovým virem nebo podobným typem technické poruchy, která může ovlivnit řádnou regulérnost, 

bezpečnost a provádění akce, může vést k ukončení, změně nebo úpravě akce nebo její části podle 

výhradního zvážení společnosti Young Living. Společnost Young Living si vyhrazuje právo dle svého 

zvážení prohlásit za neplatná jakákoli přihlášení účastníků, kteří se podle názoru společnosti Young Living 

pokusili zkreslit nebo narušit provádění, bezpečnost, regulérnost nebo řádný průběh této akce, kteří 

projevili nesportovní chování nebo se pokusili ohrožovat či obtěžovat jakoukoli jinou osobu.  

Účastníci se svou účastí na akci vzdávají všech práv požadovat náhradu škody plnící represivní funkci či 

náhradu náhodných či následných škod, poplatků právním zástupcům nebo jakýchkoli jiných škod, než 

které jsou skutečné hotovostní výdaje nebo ztráty, jež mohou vzniknout v souvislosti s účastí na akci 

nebo s přijetím, vlastnictvím a využitím jakékoli výherní ceny. 

Všechny soudní pře vyplývající z této akce nebo udělené ceny nebo pře v souvislosti s touto akcí nebo 

udělenou cenou je nutno vyřešit individuálně, aniž by bylo přikročeno k jakékoli formě hromadné žaloby. 

Některé jurisdikce nemusejí povolovat určitá omezení náhrad škod nebo možnosti požadovat 

odškodnění v hromadné žalobě, proto se vás některé restrikce nemusejí týkat.  
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Jiná pravidla a předpisy 

Pokud aspekty výherních cen podlehnou změně, která je mimo kontrolu společnosti Young Living, 

nebude za žádné takové změny odpovědná ani společnost Young Living, ani jakýkoli jiný reklamní 

partner dodávající ceny a Young Living si vyhrazuje právo dle výhradního a absolutního zvážení nahradit 

cenu jinou cenou se stejnou nebo vyšší hodnotou, pokud z jakéhokoli důvodu nebude celá cena nebo 

jakákoli její část podle zde uvedeného popisu k dispozici nebo pokud se stane nedostupnou. Není 

povolen žádný převod ceny na třetí stranu. Přijetím ceny souhlasí výherci s tím, že Young Living 

nepřebírá odpovědnost za žádné úrazy, škody nebo ztráty jakéhokoli druhu, které vyplývají z přidělení, 

přijetí, vlastnictví nebo použití ceny či jakýchkoli jejích aspektů nebo částí nebo které souvisejí s těmito 

uvedenými. 

Společnost Young Living bude konečným rozhodcem ve všech interpretacích pravidel a určeních o 

zařazení do akce a tato rozhodnutí budou konečná. Je-li nezbytné objasnit otázky v pravidlech či 

interpretacích tohoto dokumentu, může společnost Young Living tato pravidla upravit zveřejněním nové 

verze pravidel. Ceny budou v příslušných případech vykázány jako příjem v ročním výkazu přiznání daně 

výherců. Výherci budou povinni uhradit veškeré daně z jakýchkoli cen a/nebo dotací udělených 

společností Young Living. Výherci cen se sídlem ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě obdrží 

příslušný formulář 1099 nebo T4A vykazující objektivní tržní hodnotu jejich výherní ceny ke zdanění 

tohoto příjmu. Young Living si vyhrazuje právo tuto propagační akci odložit nebo ukončit bez nutnosti 

oznámení takového kroku, ať k němu je či není důvod, na základě vlastního uvážení. Této akce se 

nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Young Living a jejích přidružených subjektů ani jejich 

partneři a bezprostřední rodinní příslušníci. Tato akce je neplatná tam, kde je zakázána zákonem. Všichni 

účastníci, kteří jsou zařazeni do soutěže, budou podléhat kontrole nebo ověření jejich celkového počtu 

bodů RTTF. 

 

Svou účastí na akci (i) potvrzujete, že budete dodržovat tato pravidla akce včetně všech požadavků 

ohledně způsobilosti k účasti, (ii) zaručujete, že veškeré informace, které uvedete v souvislosti s touto 

akcí, jsou pravdivé a přesné, dále (iii) souhlasíte, že rozhodnutí Young Living budou pro vás závazná, 

přičemž tato rozhodnutí budou konečná a závazná ve všech záležitostech souvisejících s touto akcí. 

Účastníci, kteří tato pravidla akce nedodrží, budou z akce vyřazeni.  

Tato akce podléhá všem platným federálním, vnitrostátním, oblastním a obecním zákonům. Pro všechny 

americké účastníky se budou všechny záležitosti a problematiky ohledně výkladu, platnosti, interpretace 

a vykonatelnosti těchto pravidel akce, nebo práva a povinnosti účastníků Young Living související s akcí, 

řídit a vykládat podle hmotného práva státu Utah bez ohledu na konflikty právních zásad. Pro 

mezinárodní trhy budou příslušná hmotná práva ta, která jsou platná v jurisdikci účastníka. Všichni 

američtí účastníci souhlasí s jurisdikcí a místem federálních, vnitrostátních a místních soudů v Utahu. 

Mezinárodní účastníci souhlasí s jurisdikcí a místem federálních, vnitrostátních a místních soudů v zemi, 

kde se účastní soutěže. Pro kanadské členy budou všichni členové podléhat soudům v kanadském městě 

Calgary.  
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V případě jakéhokoli rozporu mezi jakýmikoli informacemi o akci obsaženými v těchto Oficiálních 

pravidlech a informacemi o akci v jiných propagačních materiálech k akci (včetně mimo jiné jakéhokoli 

prodejního místa a reklamy na internetu nebo v tisku) budou mít přednost informace o akci uvedené v 

těchto Oficiálních pravidlech.  

Pokud Young Living opomene nebo se rozhodne neprosazovat jakékoli ustanovení těchto Oficiálních 

pravidel, nebude to znamenat, že se vzdává takového ustanovení ani jakéhokoli jiného ustanovení. 

Pokud se zjistí, že je jakékoliv ustanovení neplatné, nebo jinak nezákonné nebo nevymahatelné, 

zůstanou tato Oficiální pravidla jinak v platnosti a budou se vykládat podle jejich podmínek, jako by v 

nich nebylo obsaženo neplatné nebo nezákonné ustanovení.  

 

Seznam výherců cen si můžete vyžádat, jestliže odešlete obálku se svou adresou a nalepenou poštovní 

známkou na adresu Young Living Race to the Finish 2017 Promotion – Winners List c/o Young Living 

Essential Oils LC, Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043, nebo na 

adresu místní kanceláře v zemi trvalého pobytu.  

Více informací o adresách mezinárodních zastoupení Young Living viz příloha. Seznam výherců cen bude 

zaslán v odpovídajícím termínu, až budou uděleny všechny ceny. 

 

Příloha A 

Účastníci souhlasí a jsou srozuměni s tím, že je tato akce pod záštitou právnické osoby v jejich zemi 

trvalého pobytu, jak je níže uvedeno. Právnická osoba, která převzala záštitu nad akcí pro každého 

účastníka, je určena hlavní fakturační adresou uvedenou na účastníkově členském účtu Young Living od 

data zahájení období trvání akce. 

 

Stát trvalého bydliště 
účastníka k datu zahájení 
období trvání akce  Sponzor Adresa sponzora  

Kanada 

Young Living Canada ULC 
Suite 350, 7326 - 10th Street N.E. 
Calgary, Alberta T2E 8W1 

Mexiko 

Young Living Mexico SRL 

Av. Paseo de la Reforma No. 243, Piso 9 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de 
Mexico  

Ekvádor 
 

Young Living Ecuador, CIA, 
LTDA 

Avenida Las Monjas No. 115 
Entre Circunvalación y Costanera Sur 
Urdesa Central 
Guayaquil, Ecuador 
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Evropa 

Young Living (Europe) Ltd. 

3rd Floor Building 11, Chiswick Park 
London W4 5YS UK Phone: +44-0-1480-
710032 Fax + 44 (0) 2038573431 

Hongkong Young Living Hong Kong 
Limited 

6 and 7 Floor The Wellington No. 198 
Wellington Street, Central, Hong Kong 

Austrálie Young Living Essential Oils, 
Australasia Pty. Ltd. 

Level 3 Building B, 3 Columbia Court 
Baulkham Hills 2153, Sydney, Australia  

Singapur 

Young Living Singapore Pte. 
Ltd. 

Young Living Singapore Pte Ltd 
111 Somerset Road, #05-06/07 TripleOne 
Somerset, Singapore 238164 

Malajsie 

Young Living Malaysia Sdn 
Bhd 

Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 
Malaysia 

Japonsko 

Young Living Japan Inc. 

Shinjuku Sumitomo Bldg 32F 
2-6-1 Nishishinjuku 
Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan 163-0232 

Tchaj-wan 

Young Living Taiwan, 
Taiwan Branch 

8/F, Nos. 89, 89-1, 89-2 and 89-3 SongRen 
Road, XinYi District, Taipei City (TEL: 02-
7747-4888; Fax: 0277474889)  

Indonésie 

PT Young Living Indonesia 

Menara BCA Grand Indonesia, 45 floor, 
Jalan M.H. Thamrin No. 1, 
Jakarta Pusat, 10310, Indonesia 

 

Race to the Finish Evropa: 40 dalších cen 

Navíc ke globální akci Young Living ‘Race To The Finish’ (RTTF) 2017 nabízí Young Living Europe také 40 

dalších cen.  

Platí stejná základní pravidla jako pro akci RTTF 2017, avšak s těmito rozdíly: 

Způsobilost k účasti 

Akce je určena výhradně aktivním členům Young Living, kteří mají svůj členský účet v Evropě u Young 

Living (Europe) Ltd. na počátku období trvání akce 

Ceny 

Ceny budou uděleny čtyřiceti (40) účastníkům z evropského trhu, kteří se nekvalifikovali na žádnou cenu 

v globální akci RTTF, ale kteří získali nejvíce bodů RTTF ze všech nekvalifikovaných členů během období 

trvání akce. Výběr vítězů není omezen na žádnou úroveň pozice. 

Vítězní účastníci budou moci požadovat proplacení výdajů ve výši až 300 € vynaložených na účast na 

celofiremní akci Young Living do konce roku 2018 (např. Raindrop Technique and Leadership Training, 

Beauty School Day v květnu, International Grand Convention (IGC), Lavender Harvest, European 
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Symposium, …). Budou moci požadovat proplacení cestovních výdajů, nákladů za ubytování, vstupenek 

na akci a stravování na akci.  

Cena je nepřevoditelná, ale vítězní účastníci si mohou vzít partnera, budou-li si přát. Částka, která má 

být proplacena, může být maximálně 300 €.  

Zajištění cesty 

Kvalifikovaní účastníci si budou muset zajistit svou cestu sami, nebo prostřednictvím cestovní agentury 

dle své volby.  

Úhrada 

Aby mohli kvalifikovaní účastníci požádat o úhradu svých výdajů, musí být jejich přítomnost na vybrané 

akci ověřena zúčastněnými zaměstnanci Young Living a jsou povinni zaslat veškeré platné stvrzenky na 

adresu europeanevents@youngliving.com. 

Úhrada bude činit maximálně 300 € nebo nárokovanou částku, cokoli je nižší.  Jakýkoli zbývající 

kredit/úvěr na cestování/ubytování/stravné/náklady na akci nevyčerpaný v roce 2018 nelze převádět do 

roku 2019. 

Jestliže účastník nemůže cestu podniknout a nemůže se ani zúčastnit jiné akce Young Living v roce 2018, 

ať jsou důvody jakékoli, včetně vyšší moci, jeho cenu nelze převádět do dalšího roku po r. 2018. Vítězům 

se doporučuje sjednat vhodné cestovní pojištění. 

Další pravidla 

V případě rozporu mezi pravidly globální akce RTTF a pravidly pro tuto výhradně evropskou akci RTTF 

mají přednost pravidla pro tuto výhradně evropskou akci. 


