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Ar aš galiu dalyvauti? 

Dalyvauti gali aktyvusis narys, atitinkantis visus Young Living reikalavimus, kuris nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. 

gruodžio 31 d. pasiekia Executive nario arba aukštesnį lygį. Narys yra laikomas aktyviuoju, jei per paskutiniuosius 12 

mėnesių įsigijo iš Young Living produktų bent už 50 PV ir yra pasirašęs Young Living nario sutartį. 

 

Kaip uždirbami Race to the Finish (RTTF) taškai? 

Konkurso vykdymo laikotarpiu nariai gali uždirbti RTTF taškų taip: 

Pradinio Premium rinkinio įsigijimas: Pavaldžiam nariui, kurį dalyvis asmeniškai užregistruoja konkurso metu, įsigijus 

kvalifikacinį pradinį Premium rinkinį, dalyvis gauna 1 RTTF tašką. Taškai suteikiami kiekvienam asmeniškai 

užregistruotam pavaldžiam nariui įsigijus pradinį rinkinį per pirmąsias 30 dienų nuo to pavaldaus nario registracijos. 

Rinkinys turi būti įsigytas konkurso vykdymo laikotarpiu. Jei konkurso vykdymo laikotarpiu dalyvis asmeniškai 

užregistruoja pakartotinai aktyvintus dalyvius, kurie turėjo nutrauktos narystės statusą, jis (ji) gali gauti 1 RTTF tašką, jei 

pakartotinai aktyvintas dalyvis konkurso vykdymo laikotarpiu įsigys kvalifikacinį pradinį Premium rinkinį.  

Pardavimas pagal lojalumo programą: Jei asmeniškai remiamas pavaldus narys prisijungia prie lojalumo programos 

pirmą kartą ir konkurso vykdymo laikotarpiu įsigyja 100 PV vertės produktų, dalyvis uždirba 3 RTTF taškus. 

Narystės lygio gerinimas: 2017 m. rugsėjį dalyviai bus pradiniame baziniame / apmokamame lygyje. Konkurso vykdymo 

laikotarpiu kaskart pagerinus lygį, dalyviui nustatomas naujas bazinis lygis, jis taip pat gauna 5 RTTF taškus. 

Organizacinių pardavimų augimas: Sidabrinio arba aukštesnio lygio nariai gaus 1 RTTF už kiekvienus 10 OGV augimo 

procentus. Per mėnesį taip galima gauti daugiausiai 20 RTTF taškų. Vykdomojo arba žemesnio lygio dalyviai pirmąją 

konkurso dieną uždirbs 1 RTTF tašką už kiekvieną 1.000 OGV augimo PV iš dalyvio tuometinio bazinio lygio OGV. Taip per 

mėnesį galima gauti 20 RTTF taškų. Dalyvio OGV bazinis lygis bus nustatytas 2017 m. rugsėjį, bet bus iš naujo nustatomas 

kiekvieną mėnesį, kai jis padidės virš bazinio lygio. Baziniam lygiui sumažėjus, jis bus atstatytas iki pradinio lygio. 

 

Kiek aš turiu taškų? 

RTTF taškai bus skaičiuojami ir atnaujinami kas mėnesį maždaug 20 mėnesio dieną ir bus nurodomi virtualiame biure. 

 

Ar galima perduoti taškus kitam? 

Taškų negalima perduoti jokiam kitam asmeniui. 
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Kas bus su mano taškais pasibaigus Race to the Finish konkursui? 

Taškai yra naudojami tik Race to the Finish konkurso nugalėtojams nustatyti. Konkursui pasibaigus taškai nebegalios. 

Nebus galima jų naudoti jokiame Young Living renginyje, programoje ar atsiskaityti jais už bet kokią prekę. Taškai neturi 

piniginės vertės, jų negalima iškeisti į pinigus ar panaudoti kitokiu būdu.  

 

Ar prekių grąžinimas turės įtakos mano taškams? 

Keičiant arba grąžinant prekes, gali būti atimtas atitinkamas RTTF taškų skaičius priklausomai nuo to, kokį poveikį tai 

turės PV arba OGV. 

 

Kaip sužinoti, ar laimėjau? 

Paskaičiavus ir patvirtinus visus taškus, konkurso nugalėtojai bus informuoti maždaug 2018 m. sausio 15 d. Kad galėtų 

gauti prizą, nugalėtojams bus išsiųstas el. laiškas su patvirtinimu ir nuoroda į registracijos formą, kurią reikia užpildyti iki 

2018 m. sausio 19 d., penktadienio, 23:59 val. MT laiku. Šio reikalavimo neįvykdymas bus laikomas galutiniu 

apdovanojimo atsisakymu. 

Nustačius visus laimėtojus, jų sąrašas bus paskelbtas virtualiame biure. 

 

Ką galima laimėti? 

Laimėtojų laukia apmokėta išvyka į Havajus, kurioje dalyvaus laimėtojas ir vienas jo svečias. Atkreipkite dėmesį, kad 

svečiais negali būti kūdikiai ar vaikai iki 12 metų amžiaus. Apytikrė prizo vertė yra 10.000 JAV dolerių. Tris aukščiausias 

vietas užėmę laimėtojai taip pat gaus piniginius prizus: Pirmosios vietos nugalėtojui atiteks 20 000 $, antrosios vietos 

nugalėtojui atiteks 15 000 $, o trečiosios vietos nugalėtojui atiteks 10 000 $. 

Laimėtą kelionę organizuos Young Living pasirinkta kelionių agentūra. Visi su kelionės organizavimu susiję reikalavimai 

turi būti įvykdyti likus keturioms savaitėms iki Race to the Finish išvykos 2018 m. kovo 4–8 d.   

 

Šiaurės Amerikos regionas apima Jungtines Valstijas ir Kanadą. 

Lotynų Amerikos regionas apima Meksiką ir Ekvadorą.  

Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas apima Honkongą, Japoniją, Australiją, Indoneziją, Malaiziją, Singapūrą ir Taivaną.  

Europos regionas apima visas Europos, Vidurinių Rytų, Afrikos šalis ir Rusiją. 


