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Časté otázky a odpovědi k akci Race to the Finish 

Mohu se zúčastnit? 

K účasti je způsobilý každý aktivní člen, který má vyrovnané závazky vůči společnosti Young Living a dosáhne úrovně 

Executive nebo vyšší v období od 1. října 2017 do 31. prosince 2017,. Člen je považován za aktivního, pokud za 

posledních 12 měsíců zakoupil od Young Living produkty v hodnotě minimálně 50 PV a uzavřel s Young Living členskou 

smlouvu. 

 

Jak získám body v akci Race to the Finish (RTTF)? 

Členové mohou získávat body RTTF v celém období trvání akce takto: 

Sady Premium pro začátečníky: Jestliže člen podřízené linie, kterého účastník osobně zaregistruje během období trvání 

akce, zakoupí kvalifikační sadu Premium pro začátečníky, získá účastník 1 bod RTTF. Body budou uděleny za nákup pouze 

jedné sady 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. Pokud během období 

trvání akce účastník osobně zaregistruje reaktivované členy z jejich ukončeného stavu, získává 1 bod RTTF, jestliže 

takovýto reaktivovaný člen zakoupí kvalifikovanou sadu Premium pro začátečníky v období trvání akce.  

Prodeje Essential Rewards: Jestliže se osobně sponzorovaný člen z podřízené úrovně zapojí poprvé do programu 

Essential Rewards a nakoupí v hodnotě nejméně 100 PV v období trvání akce, získává účastník 3 body RTTF. 

Služební postup: Účastníci budou mít počáteční výchozí pozici, podle níž jsou placeni, za září 2017. Za každé povýšení do 

nové pozice během období trvání akce dosáhne účastník nové výchozí pozice a obdrží 5 bodů RTTF. 

Růst tržeb organizace: Účastníci s hodností Silver nebo vyšší získají 1 bod RTTF za každý desetiprocentní růst OGV, s 

možností dosáhnout maximálně 20 bodů RTTF. Účastníci s hodností Executive či nižší prvního dne akce získají 1 bod RTTF 

za každých 1 000 PV při růstu OGV z aktuální výchozí úrovně účastníkova OGV, s možností dosáhnout maximálně 20 

bodů RTTF. Výchozí úroveň OGV účastníka bude stanovena v září 2017, avšak každý měsíc se nastaví znovu, pokud se 

zvýší nad výchozí úroveň. Pokud se výchozí úroveň sníží, nastaví se na počáteční výchozí úroveň. 

Kolik mám bodů? 

Body RTTF se budou jednou měsíčně sčítat a aktualizovat, přibližně kolem 20. dne každého měsíce, a budou uváděny ve 

virtuální kanceláři. 

 

Lze body převádět? 

Body nelze převádět na žádnou jinou osobu. 
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Co se stane s mými body po ukončení akce Race to the Finish? 

Body budou použity pouze k výpočtu vítězů akce Race to the Finish. Jejich platnost uplyne, jakmile skončí období trvání 

akce, a nelze je čerpat pro žádnou jinou akci, program či produkt Young Living. Body nemají žádnou peněžní hodnotu a 

nelze je vyměnit za peníze ani proplácet.  

 

Jak je to s vratkami, vrácením peněz? 

Veškerá vrácení produktů nebo výměny mohou zapříčinit ztrátu příslušného počtu bodů RTTF podle toho, jak bude 

ovlivněna výše PV nebo OGV. 

 

Kdy se dozvím o své výhře? 

Výherci akce budou oznámeni přibližně kolem 15. ledna 2018, až budou sečteny a ověřeny všechny body RTTF. 

Kvalifikovaným účastníkům bude zaslán akceptační e-mail s uvedením odkazu na registrační formulář, který je nutno 

vyplnit nejpozději do pátku 19. ledna 2018, 23:59 hod MT (horského času v USA), aby mohli obdržet cenu. Nesplnění 

tohoto postupu bude považováno za odmítnutí ceny a je nezvratné. 

Seznam výherců cen bude uveden ve virtuální kanceláři, jakmile budou vybráni všichni výherci. 

 

Co vyhraji? 

Výherci získají zaplacený zájezd na Havaj pro sebe a jednoho svého hosta. Upozorňujeme, že dětem do 12 let není 

povoleno zúčastnit se zájezdu jako host. Cena má přibližnou hodnotu 10 000 USD. Tři celkově nejlepší globální výherci 

obdrží také peněžní cenu: Prvnímu místu je určena cena 20 000 $, na druhém místě obdržíte 15 000 $ a na třetím 10 000 

$. 

Cesty týkající se cen budou pro výherce zajištěny přes agenta cestovních služeb upřednostňovaného společností Young 

Living. Zajištění je nutno provést čtyři týdny před setkáním Race to the Finish, tj. 4. - 8. března 2018.   

 

Jaké jsou oblasti Young Living? 

Severoamerická oblast zahrnuje Spojené státy a Kanadu. 

Latinskoamerická oblast zahrnuje Mexiko a Ekvádor.  

Oblast Asie a Tichomoří zahrnuje Hongkong, Japonsko, Austrálii, Indonésii, Malajsii, Singapur a Tchaj-wan.  

Evropská oblast zahrnuje celou Evropu a také Střední východ, Afriku a Rusko. 


