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PYT.: W JAKIM TERMINIE ODBYWA SIĘ TEN WYJAZD?
ODP.: Passport 2023 odbędzie się w terminie 16-19 października 2023 r. w hotelu Grand Hyatt Baha Mar 
w Nassau, na Bahamach.

PYT.: JAKI JEST TERMIN KWALIFIKACJI? 
ODP.: Termin kwalifikacji trwa od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. 

PYT.: KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WYJEŹDZIE PASSPORT 2023? 
ODP.: Zakwalifikować się może każdy Market Partner z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polski, Litwy, 
Hiszpanii, Australii i Nowej Zelandii który ma nieposzlakowaną opinię w MONAT w czasie, gdy odbywa się 
ten wyjazd.

Zasady mogą się różnić w zależności od kraju. Market Partnerzy powinni zapoznać się z dokumentem FAQ 
dla swojego kraju, aby uzyskać kryteria kwalifikacji. 

PYT.: JEŚLI ZAREJESTRUJĘ SIĘ JAKO MARKET PARTNER W OKRESIE KWALIFIKACJI, CZY NADAL MOGĘ 
SIĘ ZAKWALIFIKOWAĆ NA PASSPORT 2023? 
ODP.: Każdy Market Partner MONAT może się zakwalifikować, niezależnie od swojej daty rejestracji, jeśli spełni 
wymagane kryteria.

PYT.: JAK MOGĘ SIĘ ZAKWALIFIKOWAĆ NA PASSPORT 2023? 
ODP.: Market Partner może się zakwalifikować, jeśli spełni poniższe wymagania.

OKRES KWALIFIKACJI: 
1 LUTEGO - 31 LIPCA 2023

POZIOM WYMAGANIA NAGRODA

1

•  OSOBIŚCIE SPONSOROWANI: 4 MP, 12 Klientów VIP 
•  SPONSOROWANI PRZEZ TWOJĄ GRUPĘ OSOBISTĄ 

10 MP, 30 Klientów VIP
•  GRUPOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY: 50 000 GV
• RANGA DO WYPŁATY W OSTATNIM MIESIĄCU 

KWALIFIKACJI Ranga do wypłaty MMB+ w lipcu

WYCIECZKA DLA 1 OSOBY
Prywatny pokój + 

Przelot dla jednej osoby 
(Można zabrać ze sobą gościa, 
ale pokrywa on koszty za swój 

przelot.)

2

• OSOBIŚCIE SPONSOROWANI: 6 MP, 24 Klientów VIP
• SPONSOROWANI PRZEZ TWOJĄ GRUPĘ OSOBISTĄ 

30 MP, 90 Klientów VIP
• GRUPOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY: 70 000 GV
• RANGA DO WYPŁATY W OSTATNIM MIESIĄCU 

KWALIFIKACJI Ranga do wypłaty AMM+ w lipcu

WYCIECZKA DLA 2 OSÓB
Prywatny pokój + 

Przelot dla dwóch osób 

3

• OSOBIŚCIE SPONSOROWANI: 10 MP, 36 Klientów VIP
• SPONSOROWANI PRZEZ TWOJĄ GRUPĘ OSOBISTĄ 

45 MP, 140 Klientów VIP
• GRUPOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY: 100 000 GV
• RANGA DO WYPŁATY W OSTATNIM MIESIĄCU 

KWALIFIKACJI Ranga do wypłaty MM+ w lipcu

WYCIECZKA DLA 2 OSÓB 
Pokój o wyższym standardzie + 

Przelot dla dwóch osób

Market Partnerzy muszą zarejestrować się z Zestawem Produktów.
Klienci VIP muszą mieć aktywne zamówienie Flexship do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu rejestracji. 
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PYT.: CZYM JEST OSOBISTA GRUPA? 
ODP.: Osobista Grupa to Market Partner oraz wszystkie osoby w jego strukturze downline, aż do – ale nie 
uwzględniając – kolejnej osoby z rangą Managing Market Builder (tytuł w karierze) lub wyższą.

UWAGA:

•  Twoi osobiście zasponsorowani Market Partnerzy i klienci VIP wliczają się do wymagań rekrutacyjnych Twojej 
Grupy Osobistej, łącznie z tymi, którzy przekraczają minimalne wymagania Osobistego Sponsoringu

•  Każda osoba w strukturze downline, która na początku okresu kwalifikacji posiada tytuł w karierze Managing 
Market Builder (MMB) lub wyższy, NIE będzie liczyła się do wymagań kwalifikacyjnych. Jeśli MP utraci rangę 
MMB lub wyższą w okresie kwalifikacji, ta osoba będzie liczyć się do Grupowej Wartości Sprzedaży, prowizji 
oraz do awansów na wyższą rangę, ale nie do kwalifikacji na Passport 2023.

• Jeśli Market Partner w Osobistej Grupie awansuje na MMB lub wyżej w trakcie okresu kwalifikacyjnego, wyniki 
tego MP są dalej uwzględniane w wymaganiach kwalifikacyjnych w każdym miesiącu okresu kwalifikacyjnego.

PYT.: CO SIĘ STANIE, JEŚLI MÓJ NOWY KLIENT VIP ZREZYGNUJE Z PROGRAMU FLEXSHIP?
ODP.: Nowo zarejestrowani Klienci VIP, którzy zrezygnują z programu Flexship przed 15. dniem miesiąca 
następującego po ich miesiącu rejestracji nie będą liczyć się do kwalifikacji na Passport. 

PRZYKŁAD: Klient VIP, który zarejestruje się 1 marca 2023 r. i anuluje Flexship 13 kwietnia 2023 r. nie będzie liczył 
się do kwalifikacji na Passport.

PYT.: CZY OSOBA BĘDZIE LICZYĆ SIĘ DO MOJEJ KWALIFIKACJI NA PASSPORT, JEŚLI NAJPIERW 
ZOSTAŁA ZAREJESTROWANA PRZEZE MNIE JAKO KLIENT VIP, A NASTĘPNIE ZOSTAŁA MARKET 
PARTNEREM?
ODP.: Tak, ale to, czy będzie się liczyć jako Klient VIP lub Market Partner zależy od tego, kiedy zmieniła swój status 
z Klienta na Market Partnera.

Przykłady:
• Jeśli osoba zarejestruje się jako Klient VIP w lutym 2023 r., a następnie zostanie Market Partner również           

w lutym 2023 r., to będzie liczyć się do kwalifikacji jako MP, a ty będziesz musiał(a) zarejestrować dodatkowego 
Klienta VIP.

• Jeśli osoba zarejestruje się jako Klient VIP WCZEŚNIEJ NIŻ w lutym 2023 r., a następnie zostanie Market 
Partner w okresie od lutego do 31 lipca 2023 r., to będzie liczyć się do kwalifikacji jako MP.

• Jeśli osoba zarejestruje się jako Klient VIP w lutym 2023 r., a następnie zostanie Market Partner w sierpniu 
2023 r., to będzie liczyć się do kwalifikacji jako Klient VIP.

• Jeśli osoba zarejestruje się jako Klient VIP w lutym 2023 r., a następnie zostanie Market Partnerem po dniu    
15 marca 2023, ale przed 31 lipca 2023 r., to będzie liczyć się do kwalifikacji jako MP.

PYT.: CO JEST MIEJSCEM DOCELOWYM WYCIECZKI? 
ODP.: Grand Hyatt Baha Mar w Nassau, na Bahamach.

PYT.: CO JEST UWZGLĘDNIONE W WYCIECZCE?
ODP.: 

• 3 noce w hotelu Grand Hyatt Baha Mar
• Lot w dwie strony do Nassau na Bahamach
• Sesja szkoleniowa trwająca pół dnia
• Nawiązanie kontaktów z ponad 1500 Market Partnerami
• Ekskluzywne wyróżnienia
• Ponad 40 restauracji
• Wejście do parku wodnego Baha Bay Oceanfront
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PYT.: CO NIE JEST UWZGLĘDNIONE W WYCIECZCE? 
ODP.: 

• Transport naziemny
• Przelot dla współmałżonków osób kwalifikujących się z Poziomu 1
• Posiłki i napoje 
• Obsługa hotelowa
• Posiłki oraz nieoczekiwane wydatki w trakcie tranzytu 
• Wszelkie wycieczki i atrakcje, które nie zostały wyszczególnione na oficjalnej liście
• Nieoczekiwane wydatki związane z podróżą
• Transport na rodzime lotnisko oraz miejsce parkingowe
• Opieka nad dziećmi
• Opłaty za: bagaż, wprowadzane zmiany, usługi premium oraz przydzielone miejsca siedzące
• Koszty związane z opóźnieniami w podróży, spóźnieniami na przesiadki, warunkami pogodowymi lub 

innymi czynnikami zakłócającymi podróż, w tym między innymi zakwaterowanie w przypadku spóźnienia na 
przesiadkę, odwołane loty, wczesne odloty, zaniedbania lub/oraz powody osobiste.

• Ubezpieczenie na czas podróży
• Pozwolenia lub szczepienia wymagane podczas lotów z przesiadką w USA lub innym kraju.

PYT.: CZY MOGĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ WSPÓŁMAŁŻONKA? 
ODP.: Tak. Kwalifikujący się Market Partnerzy spełniający powyższe kryteria dla Poziomów 2 i 3 mogą zabrać ze 
sobą gościa niebędącego Market Partnerem, którego przelot oraz zakwaterowanie opłaci firma MONAT. Osoby 
z Poziomu 1 mają możliwość zabrania gościa niebędącego Market Partnerem, ale muszą pokryć koszty jego 
przelotu.

PYT.: CZY KWALIFIKUJĄC SIĘ Z POZIOMU 1, MOGĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ GOŚCIA?
ODP.: Osoby z Poziomu 1 mają teraz możliwość zabrania ze sobą gościa niebędącego Market Partnerem. Firma 
MONAT nie pokrywa kosztów przelotu gościa. Opłata w wysokości 149,00 $ zostanie naliczona za udział gościa    
w aktywnościach MONAT. (opłata obejmuje identyfikator, dostęp do sesji generalnej oraz przyjęcia powitalnego       
i nie podlega zwrotowi). Torba z upominkami będzie dostępna wyłącznie dla kwalifikującego się Market Partnera.

PYT.: JEŚLI ZAKWALIFIKOWAŁAM(-EM) SIĘ DO WYJAZDU, ALE NIE MOGĘ POJECHAĆ, CZY MOGĘ 
OTRZYMAĆ NAGRODĘ ZASTĘPCZĄ LUB POZWOLIĆ KOMUŚ POJECHAĆ ZA MNIE? 
ODP.: Nie. W wyjeździe może wziąć udział tylko kwalifikujący się Market Partner. Nie będą przyznawane żadne 
nagrody zastępcze lub ekwiwalenty pieniężne.

PYT.: JEŚLI ZAKWALIFIKUJĘ SIĘ NA WYCIECZKĘ, CZY MOGĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ MOJE DZIECI? 
ODP.: Możesz zabrać swoje dzieci na własny koszt, ale należy wziąć pod uwagę, że dzieci poniżej 18 roku życia 
nie mają wstępu na żadne wydarzenia MONAT. Jeśli dziecko ma ukończone 18 lat i zarejestrujesz je jako swojego 
gościa, może ono uczestniczyć z Tobą w wydarzeniach MONAT.

PYT.: CZY UCZESTNIK ODPOWIADA ZA PODATEK DOCHODOWY ZWIĄZANY Z TĄ WYCIECZKĄ?
ODP.: Osoby zakwalifikowane do udziału w wyciecze Passport 2023 będą ponosić wyłączną odpowiedzialność 
za opłacenie podatku dochodowego związanego z wynagrodzeniem w formie bezgotówkowej, jakim są opłacone 
przez firmę MONAT wycieczki motywacyjne i inne nagrody w formie bezgotówkowej. W niektórych przypadkach 
wartość tej wycieczki motywacyjnej może zostać zgłoszona organom podatkowym w jurysdykcji uczestnika 
zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym danego kraju.

W stosownych przypadkach wszelkie opłaty za pobyt w hotelu lub lotnicze opłacone przez firmę MONAT 
zostaną zgłoszone odpowiednim organom podatkowym. Kwalifikujący się Market Partnerzy, którzy zarejestrują 
się na wydarzenie, po czym nie będą mogli wziąć w nim udziału, pozostaną odpowiedzialni za podlegającą 
opodatkowaniu wartość wszelkich bezzwrotnych kosztów poniesionych przez firmę MONAT. Przykłady kosztów 
wycieczki podlegających opodatkowaniu, które zostaną zgłoszone, nawet jeśli Market Partner nie będzie w stanie 
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uczestniczyć w wyciecze, to: minimalna cena pokoju za jedną noc, podatki hotelowe i opłaty miejscowe. Bilety 
lotnicze niepodlegające zwrotom opłacone przez MONAT zostaną w stosownych przypadkach uwzględnione 
podczas zgłaszania dochodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danym 
kraju. 

PYT.: JAKIE POSIŁKI I NAPOJE MOGĘ WYBRAĆ PODCZAS MOJEGO POBYTU? 
ODP.: Na terenie kompleksu Grand Hyatt Baha Mar znajduje się ponad 40 lokali gastronomicznych. Wyjazd nie 
obejmuje posiłków, ale uczestnicy będą mogli wybrać ofertę z zapewnionym śniadaniem i lunchem, którą można 
zakupić lub zdobyć w ramach programu motywacyjnego. Szczegóły są dostępne tutaj: (URL)

PYT.: KIEDY ZOSTANIE OGŁOSZONE, KTO ZAKWLAIFIKOWAŁ SIĘ NA PASSPORT 2023? 
ODP.: Termin kwalifikacji na to wydarzenie kończy się 31 lipca, a uczestnicy wyjazdu zostaną ogłoszeni w sierpniu 
2023 r.

Należy pamiętać, że wszystkie kwalifikacje na wycieczkę podlegają kontroli zgodności, aby sprawdzić, czy nie doszło do 

kupowania bonusów lub manipulacji awansami na wyższą rangę. Kupowanie bonusów obejmuje: (a) rejestrację osób lub 

podmiotów bez ich wiedzy lub podpisanie Wniosku i Umowy Niezależnego Market Partnera przez takie osoby lub podmioty; 

(b) fałszywą rejestrację osoby lub podmiotu jako Market Partnera; (c) „stacking”, czyli przyporządkowanie danego Klienta 

VIP lub Market Partnera w ramach swojej struktury downline, pod osobę inną niż ta, która wprowadziła go do MONAT, w celu 

zakwalifikowania siebie lub innych do awansów, programów motywacyjnych, nagród , prowizji lub bonusów; (d) rejestracja lub 

próba rejestracji nieistniejących osób lub podmiotów jako Market Partnerów; (e) zakup produktów MONAT w imieniu innego 

Market Partnera lub przy użyciu numeru innego Market Partnera, aby zakwalifikować się do prowizji lub bonusów; (f) kupowanie 

nadmiernych ilości produktów MONAT, których nie można racjonalnie wykorzystać lub odsprzedać w ciągu miesiąca; oraz (g) 

wszelkie inne mechanizmy lub manipulacje mające na celu zakwalifikowanie się do awansu, programów motywacyjnych, nagród, 

prowizji lub bonusów, które nie są oparte na prawdziwych zakupach produktów przez konsumentów końcowych. Wszelkie 

zakupy lub rejestracje niezgodne z Zasadami i Procedurami MONAT nie będą się kwalifikować, a bonusy nie zostaną wypłacane. 

Nieprzestrzeganie Zasad i Procedur MONAT może zdyskwalifikować Market Partnera z tego programu i skutkować kontrolą jego 

konta, włącznie z zawieszeniem lub zamknięciem konta.


