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Pravidla soutěže o zájezd S První rodinnou do Dubaje
I. Úvodní ustanovení
1. Zájezd vyhrává 5 konzultantů, kteří nejrychleji splní kompletní pravidla soutěže.
2. Každý konzultant si může na zájezd vzít 1 další plnoletou osobu jako doprovod.
3. Soutěže se můžou zúčastnit stávající konzultanti i ti, kteří se u První rodinné
zaregistrují v průběhu soutěže.
II. Soutěžní kritéria
1. Pro splnění podmínek soutěže existují 2 různé cesty:
A) S budováním týmu. Konzultant musí získat:
•

12 osobních odběrných míst a

•

3 nové osobní konzultanty, kteří získají 7 osobních odběrných míst.

B) Sólová cesta. Konzultant musí získat:
•

75 osobních odběrných míst.

2. Do soutěže se počítají výhradně smlouvy podepsané a odeslané do systému ke kontrole
v období od 15. 6. 2021 do 31. 8. 2021. Tato data platí jak pro smlouvy zákaznické, tak
pro smlouvy konzultantské. Pro započtení do soutěže musí být smlouva kompletně
a správně vyplněna a musí obsahovat všechny obvyklé přílohy.
3. Do soutěže se započítají výhradně ta odběrná místa, která nikdy v minulosti nebyla
sepsána na žádné smlouvě První rodinné.
4. Odběrné místo bude do soutěže započteno ke dni proplacení provize za něj. Je tedy
výhodnější uzavírat odběrná místo, která jsou v současnosti připojena u dominantního
dodavatele nebo člena sdružení ANDE. U alternativních dodavatelů stále platí pravidlo,
že odběrná místa se proplácí po 30 dnech od připojení a tímto dnem se také započítávají
do soutěže.
5. Aby se odběrné místo počítalo do soutěže, musí být aktivní po celou dobu trvání
soutěže. Připojení odběrného místa k První rodinné nesmí zrušit ani zákazník, ani
stávající dodavatel. U odběrného místa nesmíme evidovat výpověď. Odběrné místo se do
soutěže počítá jen tehdy, pokud jej konzultant nemá ve vrácených smlouvách k dořešení.
III. Závěrečná, ale důležitá ustanovení
1. Hrajte prosím fér a s duchem těchto pravidel. Nehledejte v nich kličky. První rodinná
si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže konzultanty, kteří se pokusí pravidla soutěže
obcházet.
2. První rodinná si vyhrazuje právo na změnu odměny nebo změnu termínu – zejména
v případě nepříznivé epidemiologické situace či vládních omezení.

