
NEWSLETTER 3 

 

 
 
 
 
 

PROGRAM PODUJATIA 
 

Nedeľa 2. apríla  
 Príchod účastníkov na úrovni GLT 
 Príchod účastníkov na úrovni 5k 
  

Pondelok 3. apríla 
 Príchod účastníkov na úrovni 2.5k 
 Workshop pre účastníkov na úrovni 5k+ 
 Zážitková večera pre účastníkov na úrovni 5k+ 
  

Utorok 4. apríla  
 Príchod účastníkov na úrovni 1.5k 
 Uvedenie nových produktov 

Privítanie účastníkov na úrovni 2.5k a na vyšších úrovniach 
  

Streda 5. apríla  
 Deň aktivít so spoločnosťou Forever 

Účastníci na úrovni 1.5k a na vyšších úrovniach 
 Stretnutie Country managerov 
 Príchod účastníkov na úrovni CBQ<1.5k 
  

Štvrtok 6. apríla  
 Workshop „Leť ako orol“ 
 Charmain´s Bonus Party 

Exkluzívne iba pre Charmain´s Bonus kvalifikantov a ich hostí 
  

Piatok 7. apríla  
 Global Rally Show 1. deň 
 Voľno 
  

Sobota 8. apríla  
 Global Rally Show 2. deň 
 Voľno 
  

Nedeľa 9. apríla  
 Voľno pre účastníkov na úrovni 2.5 & 5k+ 
 Odchod účastníkov na úrovni 1.5 & CBQ < 1.5k 
  

 
Pondelok 10. apríla Odchod účastníkov na úrovni 2.5k & 5k+ 
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KĽÚČOVÉ DÁTUMY 
 Deň príchodu Deň odchodu 
Výkonný GLT príchod predpoludním Nedeľa 2. apríla 2017 Pondelok 10. apríla 2017 
GLT Nedeľa 2. apríla 2017 Pondelok 10. apríla 2017 
Kvalifikovaní účastníci na úrovni 5k Nedeľa 2. apríla 2017 Pondelok 10. apríla 2017 
Kvalifikovaní účastníci na úrovni 2.5k Pondelok 3. apríla 2017 Pondelok 10. apríla 2017 
Kvalifikovaní účastníci na úrovni 1.5k Utorok 4. apríla 2017 Nedeľa 9. apríla 2017 
Kvalifikovaní účastníci na úrovni <1.5k Streda 5. apríla 2017 Nedeľa 9. apríla 2017 
 

 
PREDPOKLADANÉ ODMENY 
 Dar Konzumné 
Kvalifikovaní účastníci na úrovni 20k 3.000 USD * + USD info neskôr 
Kvalifikovaní účastníci na úrovni 15k 3.000 USD * USD info neskôr 
Kvalifikovaní účastníci na úrovni 12.5k 3.000 USD ** USD info neskôr 
Kvalifikovaní účastníci na úrovni 10k 3.000 USD USD info neskôr 
Kvalifikovaní účastníci na úrovni 7.5k 3.000 USD USD info neskôr 
Kvalifikovaní účastníci na úrovni 5k 2.000 USD USD info neskôr 
Kvalifikovaní účastníci na úrovni 2.5k 1.000 USB USD info neskôr 
Kvalifikovaní účastníci na úrovni 1.5k 500 USB USD info neskôr 
Charmain´s Bonus kvalifikanti <1.5k 250 USD USD info neskôr 

 
Uvedené sumy sú pre dvojicu kvalifikovaných účastníkov. Tieto prostriedky budú k dispozícii v miestnej 
mene a vo výške, ktorá sa rovná uvedenej sume (podľa výmenného kurzu platného v čase odosielania 
prostriedkov na karty). Kvalifikovaný účastník, ktorý príde sám, dostane polovicu uvedenej sumy. 

 

*Táto suma bude k dispozícii na predplatených kreditných kartách. Zostávajúcu sumu - rovnajúcu sa 
17.000 USD,- ktorá je peňažným darom - má na starosti miestna domovská kancelária. 

 

**Táto suma bude k dispozícii na predplatených kreditných kartách. Zostávajúcu sumu - rovnajúcu sa 
9.500 USD, ktorá je peňažným darom - má na starosti miestna domovská kancelária. 

 

+ Preštudujte si pravidlá spoločnosti, kde sa nachádzajú ďalšie informácie o peňažnom dare pre 
kvalifikovaných účastníkov na úrovni 20k. 

 
PREDPLATENÁ VISA KARTA PRE KVALIFIKOVANÝCH ÚČASTNÍKOV 
 
Kvalifikovaní FBO dostanú pri príchode predplatenú kreditnú kartu. Táto karta bude obsahovať správnu 
výšku peňažného daru a stravného pridelenú každej konkrétnej úrovni kvalifikovaných účastníkov. Každá 
karta bude jedinečná pre hlavného kvalifikovaného účastníka a bude mať pridelený jedinečný PIN kód, 
umožňujúci výber hotovosti v prípade potreby. Kreditná karta Global Rally bude akceptovaná všakde, kde sa 
prijíma kreditná karta Visa a tiež umožní výber hotovosti z bankomatu. Na mieste konania podujatia budú 
k dispozícii zamestnanci, aby pomohli kvalifikovaným účastníkom oboznámiť sa s týmito predplatenými 
kartami. 
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MENA 
Všetky transakcie týkajúce sa tejto Rally a počas nej sa budú realizovať v miestnej mene, ktorou je emirátsky 
dirham (AED). Odporúčame vám vymeniť si peniaze pred odchodom z vašej krajiny, pretože tam budete mať 
najlepší výmenný kurz. 
 
HOSTIA 
Každý kvalifikovaný FBO má dovoleného jedného hosťa, ktorý sa považuje za „kvalifikovaného. hosťa“ 
Kvalifikovaný hosť má zabezpečené stravovanie, bude sa môcť zúčastniť slávnostných večerí, školení a 
Rally Show a bude sa s ním zaobchádzať ako s kvalifikovaným účastníkom. Ak kvalifikovaný hosť nedoŕvšil 14 
rokov, nebude sa môcť zúčastniť špeciálnych večerí pre danú úroveň ani školení. 
 
ĎALŠÍ HOSTIA 
Ďalšími hosťami sú všetci hostia, ktorí nespĺňajú kritériá „kvalifikovaného hosťa“. 
Kvalifiovaní účastníci budú zodpovední za všetky poplatky spojené s ďalšími hosťami. 
 
Tieto poplatky môžu zahŕňať: 
- Poplatky za ubytovanie *uhrádzajú sa hotelu* 
- Lístky na Rally *zakúpia si ich samostatne* 
- Cestovné náklady *vrátane dopravy na Rally* 
Ďalší hostia sa nesmú zúčastňovať žiadnych školení, workshopov ani raňajok, obedov či večerí, ktoré nie 
sú otvorené širokej verejnosť. 
Ďalšie informácie týkajúce sa hostí si overte v miestnej domovskej kancelárii. 
 
VÍZA 
Uvádzame linky, ktoré vám pomôžu zistiť, či na ces tu do Dubaja potrebujete víza, alebo nie. Ak budete na 
toto podujate potr ebovať VÍZA alebo ďalšiu pomoc, kontaktujte miestnu domovskú kanceláriu. 
http://www.emirates.com/english/plan_book/essential_information/visa_passport_information/uae_visas.aspx 

 
LETISKO 
Medzinárodné letisko v Dubaji (DXB) sa považuje za jedno z najrušnejších na svete, kde tri terminály 
obslúžia 75 miliónom pasažierov ročne! Tohtoročné letisko je vhodne umiestnené do 20 minút jazdy 
autom od našich Rally hotelov! 
 
OFICIÁLNA LETECKÁ SPOLOČNOSŤ 
S radosťou vám oznamujeme, že bola spustená webová stránka spoločnosť Emirates Airlines! Každý, kto 
ide na Forever Global Rally v Dubaji, má nárok na zľavu z ceny letenky. Overte si najbližšie letisko, odkiaľ 
lieta spoločnosť Emirates. Bez ohľadu na to, či ste kvalifikovaný účastník, alebo nekvalifikovaný 
účastník Rally show 2017, môžete využiť túto úžasnú ponuku! Jednoducho kliknite 
na túto adresu: www.emirates.com/FGR1 
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DETI NA PODUJATÍ 
Tak ako na každom podujatí ktoré je špeciálnou pracovnou odmenou, ak chcú FBO pricestovať spolu 
s deťmi, musia si zakúpiť detský preukaz (Child’sPass) kvôli doprave a vstupu na Rally show. Budú sa tu 
konať večierky a školenia, ktoré nemusia byť vhodným prostredím pre deti, preto rešpektujúc ďalších 
FBO a berúc na nich ohľad žiadame rodičov, aby svoje deti na takéto akcie nevodili. Účasť detí môže byť 
regulovaná. 
FGR17 Child'sPass bude dostupný pre kvalifikantov cestujúcich s deťmi.  
Konkrétne informácie budú súčasťou pri samotnej registrácií FBO na FGR17. 
 
SÚČASŤOU OBOCH VSTUPOV NIE JE: 

- ubytovanie a poplatky spojené s ubytovaním 
- strava, akékoľvek stravovanie počas pobytu 
- vstup na akékoľvek školenia, stretnutia okrem Rally Show 

 

$150 USD  
STANDARD CHILD'S PASS  

- Transfer z/na letisko 
- Transfer na/z Rally Show 
- Lístky na oba dne Rally Show 
 

$250 USD  
1.5k+ UPGRADED CHILD'S PASS  

- Transfer z/na letisko 
- Transfer na/z Rally Show 
- Lístky na oba dne Rally Show 
- Vstup do AtlantisAquaventureforActivityDay 
- EventProvided Transfer to/from 
- AtlantisAquaventureforActivityDay 

 
Forever pripravil možnosť vrátenia poplatku za vstupenku, alebo Child´s Pass za deti do 24 mesiacov 
a mladšie. Podmienky: 
 

Kvalifikanti: Child´s Pass je potrebné kúpiť cez rezervačný program cvent (prístup má domovská kancelária). 
Po úhrade Child´s Pass je potrebné poslať kópiu dokladu a cestovného pasu dieťaťa na 
globalevents@foreverliving.com. Náš tím vám do troch pracovných dní vráti platbu späť. 
 

Tento proces je možné absolvovať aj osobne priamo počas konania podujatia s členmi Smile Teamu. 
 

Nekvalifikanti: Je potrebné zakúpiť si lístok bežným spôsobom cez (www.bit.ly/FGR17tix). Kópia pasu dieťaťa 
musí byť predložená pri preukazovaní sa lístkom pri vstupe na podujatie, resp. pred vstupom na samotné 
Rally. Náš tím do dvoch pracovných dní sprocesuje refundáciu finančných prostriedkov. .  Je nutné, aby bolo 
totožné meno na cestovnom pase a vstupenke. 
 
 

mailto:globalevents@foreverliving.com
http://www.bit.ly/FGR17tix
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HOTELY 
Počas Global Rally budeme využívať 4 hotely: 
• JW Marriott Ma quis 
• The W 
• Westin Al Ha toor City 
• St. Regis Dubai 
FBO budú rozdelení do príslušných hotelov po ukončení kvalifikačného obdobia, keď všetci účastníci 
dokončia registráciu. 
 
POČASIE 
Počasie v Dubaji sa vo všeobecnosti považuje za horúce. Apríl sa vyznačuje postupne stúpajúcimi 
dennými teplotami. Denné teploty dosahujú väčšinou 32°C až 20°C. Môžete očakávať bezoblačnú 
oblohu a slnečné počasie 10 hodín denne. 
 
 
AKTIVITY 
S radosťou vám oznamujeme, že Deň aktivít FGR17 (pre kvalifikovaných účastníkov Global Rally na 
úrovni vyššej než 1.5k) sa bude konať v hoteli Atlantis Dubai. Okrem dňa stráveného v hoteli Atlantis 
Dubai dostanú všetci kvalifikovaní účastníci voľný vstup do Global Village Dubailand. Podrobnejšie 
informácie ešte prídu! Pozrite si stránku Global Events Facebook, kde sa nachádzajú vzrušujúce 
informácie, obrázky a videá o aktivitách FGR17! 
 
 
MIESTO KONANIA RALLY 
Global Rally Show 2017 sa bude konať v obchodnom centre Dubai World Trade Center. Ak si chcete 
pozrieť jeho polohu, alebo máte záujem o viac informácií o tomto mieste konania, choďte na 
 http://www.dwtc.com/en/pages/default 
 
 
LÍSTKY NA RALLY PRE NEKVALIFIKANTOV 
Lístky na Rally pre nekvalifikovaných FBO sú dostupné od 9.1.2017 v online shope Forever Global Events 
(Facebook Forever Global Events) . Cena dvojdňového lístka je 40 USD. Lístky si kupuje každý FBO 
individuálne. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dwtc.com/en/pages/default
https://www.facebook.com/foreverglobalevents/?fref=ts


NEWSLETTER 3 

 

 
 
 
 
 
 
PRAVIDLÁ & RADY PRE NÁVŠTEVU DUBAJA 
Dubaj je historicky a kultúrne veľmi bohatým mestom, ktoré ročne navštívia tisíce turistov. Je však potrebné 
mať na zreteli náboženské aspekty tejto nádhernej destinácie na Stredom východe 
• nemať oblečené odevy s urážlivým textom 
• prejavy náklonnosti prejavovať s rešpektom k okoliu. Pobozkanie na tvár je v poriadku, vedzte však že 
čokoľvek nad je spoločensky neprijateľne 
•nadávanie, pľúvanie, ukazovanie hanlivých gest nie sú prejavom slušnosti rovnako aj vo vašej krajine. Je 
zakázané byť na verejnosti pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok 
• samozrejme je povolené fotografovať a fotografie zverejňovať na sociálnych sieťach, samozrejme ale platí 
zákaz fotografovať cudzie osoby bez ich vedomia 
Platí všeobecné pravidlo, že vo veľkom meste ktoré nepoznáte je potrebné byť opatrný 
 
  
CHAIRMAN'S BONUS PARTY  
Chairman’s Bonus Party je exkluzívne prístupná iba preChairman’s Bonus kvalifikancova ich jedného 
kvalifikovaného hosťa (do naplnenia kapacity, v ktorej sa počíta už aj s deťmi).O účasti detí na Party vás 
budeme informovať. 
 
 
MIESTO KONANIA PARTY 
Global Rally Show 2017 sa bude konať v Dubai World Trade Centre 
 
 
ONLINE 
Informácie o podujatí Global Rally sa nachádzajú na www.foreverliving.com/events. Sekcia Global Rally 
2017 bude čoraz viac obsahovať nové informácie. 
Na stránke Forever Global Events Facebook sa tiež pravidelne zverejňujú aktuálne informácie. Tu 
môžete získať rady a zvnútra sledovať prípravy na toto mimoriadne podujatie v Dubaji. 
 
 
PRE VIAC INFORMÁCIÍ 
Kontaktujte miestnu domovskú kanceláriu. 


