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MAGYAR COACH EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

1.Ki és hogyan lehet tag?

Mindenkit szeretettel várunk, akinek coach képzettsége van és az egyesület tagjai közül kettő
ajánlást kap. Az Egyesület honlapjáról letölthető belépési nyilatkozat visszaküldésével lehet
kezdeményezni a belépést.
http://www.magyarcoachegyesulet.hu/

 Az Egyesület rendes tagjai azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek,
akik/amelyek írásban nyilatkoznak a belépési szándékról, elfogadják az Egyesület
céljait, a kötelezettségek teljesítését vállalják.

 Pártoló tagok azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek a
rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon
rendszeresen támogatják, segítik az Egyesület tevékenységét.

 Tiszteletbeli tagoknak választhatók a közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik az
Egyesületnek vagy a coaching szakma hivatásként való elfogadtatása ügyének
különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek.

 A rendes tagok jogosultak a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, az Egyesület
szervezetében tisztséget vállalni, az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott
feltételek mellett igénybe venni.

 A pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak az Egyesület által számukra biztosított
szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe venni, a közgyűlésen tanácskozási joggal
részt venni.

 A tagok kötelesek az alapszabály rendelkezéseit betartani, az Egyesület eszközeit
megóvni, a szervezet érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani. A
rendes tagok kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni.

 A tagsági viszony megszűnik kilépéssel, kizárással és törléssel.

2. Éves tagdíj:

A közgyűlés a rendes tagsági díjat havi 1.000,- Ft-ban azaz Egyezer forintban állapítja meg,
melynek mértékét a közgyűlés minden évben újratárgyalja. Az egész éves tagdíj 12.000,-Ft.
melyet a tag előre egy összegben, félévente vagy negyedévente fizethet meg.
A pártoló tagság díja évi 10.000,- Ft, melyet a tag előre egy összegben, félévente vagy
negyedévente fizethet meg.
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3. Szolgáltatások és kedvezmények:

Rendszeres - évente legalább hat - továbbképzést nyújtunk a tagok számára, melyeken a
témához kapcsolódóan meghívott vendégelőadók, a coaching szakma elismert szaktekintélyei
tartanak előadásokat. Állandó információ- és tapasztalatcserére van lehetősége a tagoknak.
Honlapunkon tanácsadási lehetőséget, fórumot kínálunk, szabadon lehet bennünket kérdezni a
coaching szakma és szolgáltatás különböző területeiről. A honlapunkra látogatók
informálódhatnak a képzési lehetőségekről, a coachok személyes tapasztalatairól és a
coaching szakma sok más kérdéséről. Végül, de nem utolsó sorban, érdekképviseletként
szeretnénk szolgálni a Magyarországon működő coachoknak.

Tagjainknak lehetőséget kínálunk a Magyar Coach Egyesület honlapjának Coach kereső
oldalán történő szakmai bemutatkozásra.

Budapest, 2011.11.01.

Záradék:
E szolgáltatások jegyzékét a MAGYAR COACH EGYESÜLET közgyűlése 2011. november 10-ei ülésén
elfogadta


