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Pyt: GDZIE ODBYWA SIĘ MONATions UNITED 2021?
Odp.: Na State Farms Arena i w Georgia World Congress Center w Atlancie, GA.
Pyt.: KIEDY ODBYWA SIĘ MONATions UNITED 2021?
Odp.: Konferencja odbędzie się w dniach 8 – 12 września 2021. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie
MONATions.com.
Pyt.: ILE KOSZTUJE REJESTRACJA?
Odp.: Miejsca są ograniczone. Obowiązują wyłącznie indywidualne rejestracje. Koszt MONATions to $249USD + podatki i
inne opłaty za osobę, wyłącznie dla osób nowo rejestrujących się.
Pyt.: JAK MOGĘ DOKONAĆ REJESTRACJI?
Odp.: Odwiedź naszą stronę: MONATions.com.
Pyt.: CO OBEJMUJE OPŁATA REJESTRACYJNA?
Odp.: Twoja rejestracja umożliwia udział w czwartkowym wydarzeniu “MPA Live!” oraz piątkowych i sobotnich sesjach
ogólnych.
Pyt.: KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Odp.: Każdy z uczestników musi mieć opłaconą rejestrację oraz posiadać identyfikator, aby wziąć udział w każdej z
sesji. Warunki dot. minimalnego wieku wymaganego, aby wziąć udział w wydarzeniu to:
• Główne sesje, 9:00 do 17:00 w czwartek, piątek i sobotę: 12 lat, lub więcej licząc od daty wydarzenia
• Wydarzenia wieczorne, sugerowane na ten moment: 21 lat lub więcej licząc w dniu wydarzenia
Pyt.: CZY MÓJ BILET OBEJMUJE NOCLEG, PRZELOTY LUB POSIŁKI?
Odp.: Nie. Zakwaterowanie oraz przeloty samolotem są odpowiedzialnością indywidualną i nie są pokrywane w
ramach opłaty rejestracyjnej. Informacje o zakwaterowanie w promocyjnej cenie będą niedługo dostępne na stronie
MONATions.com. Uczestnicy są odpowiedzialni za własne posiłki.
Pyt.: JEŚLI ZAKUPIŁAM/-ŁEM MÓJ WŁASNY BILET W DNIU LUB PO 14 WRZEŚNIA 2020, TO JAKA JEST
POLITYKA ZWROTÓW NA 2021?
Odp.:
• Zwroty przyjmowane są od godziny 05:00 CET, 23 lipca 2021 po odjęciu 10% opłaty manipulacyjnej, poprzez
skorzystanie z opcji automatycznego anulowania rejestracji na naszej witrynie internetowej.
• Koszty będą zwrócone wyłącznie na tę kardę kredytową, która została użyta do zakupu opłaty rejestracyjnej.
Karty MoMoney i inne przedpłacone karty debetowe nie otrzymają zwrotów. Jeśli karta tego typu została użyta
przy rejestracji, MONAT nie jest w obowiązku zwrócenia kosztów w alternatywny sposób.
• Prosimy zwrócić uwagę, że indywidualnie zakupione bilety w dniu lub po 14 września 2020 nie mogą zostać
odsprzedane innej osobie.

Pyt.: CZY MOGĘ WZIĄC SE SOBĄ SWOJE DZIEDZIECKO?
Odp.:
• Zarejestrowani rodzice mogą zabrać ze sobą karmione niemowlęta, które nie przekroczyły 24. miesiąca życia,
bez żadnych dodatkowych kosztów. Należy jednak mieć na uwadze, że karmiące matki i ich dzieci mogą
zostać poproszone o przeniesienie się do wyznaczonego pomieszczenia, jeśli obecność niemowląt będzie
uniemożliwiała innym uczestnikom swobodny odbiór przekazywanych treści.
• Uczestnicy w wieku od 25 miesięcy – 12 roku życia mogą wziąć udział w programie opieki nad dziećmi
MONATions 2021 za symboliczną opłatą. Szczegóły programu zostaną udostępnione bliżej daty wydarzenia.

• Aby móc wziąć udział we wszystkich szkoleniach i sesjach ogólnych, uczestnik musi mieć ukończone co najmniej
12 lat. Aby móc wejść na sesję, wszyscy uczestnicy muszą być osobami z uiszczona pełną opłatą rejestracyjną i
identyfikatorem, niezależnie od wieku (z wyjątkiem karmionych niemowląt). Nie ma zwrotów ani obniżonych kosztów
opłaty rejestracyjnej, aby zrekompensować osobom w wieku od 12 do 20 lat ograniczony dostępu do wieczornych
wydarzeń.
Pyt.: CZY MÓJ PARTNER LUB GOŚĆ MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU?
Odp.: Oczywiście! Partnerzy i goście powinni dokonać osobnej rejestracji, aby otrzymać identyfikator.
Uczestnictwo artnera nie jest objęte rejestracją Market Partnera na MONATions United. Twój numer ID Market
Partnera nie może zostać użyty, aby zarejestrować Twojego partnera.
Pyt.: CZY MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ WYŁĄCZNIE W IMPREZIE KOŃCOWEJ?
Odp.: Nie. Uczestnictwo w imprezie końcowej jest dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników
posiadających identyfikator. Udziału w tej części nie można zakupić oddzielnie. Uczestnicy muszą mieć
ukończone 21 lat w dniu wydarzenia. Osoby poniżej 21 roku życia nie otrzymają żadnego częściowego zwrotów
kosztów.

