Tudatosan. Egységben.

MOST Közösség Tagi Szabályzat

1. A tagság feltételei:
A tagság feltétele, hogy a jelentkező személy magáénak vallja a MOST Közösség (továbbiakban
Közösség) alapelveit és erről tagi felvételének igénylésekor az alábbiak szerint nyilatkozzon:
Egyetértek a Közösség küldetésével és alapelveivel, vállalom, hogy a Közösség tagjaként ezek
szellemében cselekszem.
Vállalom, hogy megfelelek a Közösség működési és etikai normáinak, szabályainak.
Tudomásul veszem, hogy ezek megsértése kizárást vonhat maga után.
Vállalom, hogy a belépésemkor aktuális időszakos tagdíjat megfizetem. A tagdíjra vonatkozó
információk, pl. a díj aktuális mértéke, kedvezmények, akciók, időszakos ingyenes tagság,
stb., a www.mostkozosseg.hu/csatlakozas / weboldalon kerülnek hivatalos közlésre.
A Közösség minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, amelyhez hozzájárulok oly módon, hogy
rendszeresen visszajelzek tapasztalataimról, minősítem a Közösséghez tartozó, általam
igénybe vett szolgáltatásokat/termékeket, a szolgáltatókat/eladókat.
Vállalom, hogy nem használom fel a Közösség webes felületeit nyílt, öncélú reklámozásra,
azzal nem zavarom a Közösség többi tagját. Kivételt képeznek a Közösség kifejezetten
reklámozásra fenntartott felületein történő, megállapodáson alapuló hirdetések.

2. A tagság létrejötte
A tagság a Közösség koordinációs csoportjának felügyelete alatt működő
www.mostkozosseg.hu webes felületen történő tagi regisztrációt („Csatlakozás”) követően,
az aktuális tagdíj befizetése (kivéve ingyenes időszak) után jön létre.

3. A tag jogai
Kedvezményesen, illetve más esetekben ingyenesen vehet részt a rendszeres közösségi
találkozókon, előadásokon, rendezvényeken a meghirdetett feltételek szerint.
Jelentős kedvezménnyel veheti igénybe a minősített Szolgáltatók által kínált
szolgáltatásokat, vásárolhat termékeket.
Pályázhat a Szolgáltatók által kínált, ingyenes programokra, kezelésekre, illetve felkínált
termékekre.
Hírlevélben illetve reklám útján értesítést kaphat az aktualitásokról, amennyiben ehhez
hozzájárul.
Ha erre technikai lehetőség már biztosított, létrehozhat saját profilt a Közösség
weboldalán.
Alapszintű jogosultságot kap a Közösség weboldalához és igénye esetén felvételt nyer a
Közösség koordinációs csoportja által felügyelt Facebook csoport oldalra (ha ilyen
létezik), illetve más létező közösségi oldalára is.
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4. A tag kötelezettségei
•

•

•

A Közösség tagja törekszik arra, hogy a Közösség alapelveivel összhangban és etikusan
cselekedjen, a Közösség rendezvényein és a Közösség tagjaival való kommunikáció,
interakciók során pedig kifejezetten így viselkedik.
A Közösség tagja tartózkodik attól, hogy jogszabályokba ütköző, illetve másokat vallási
vagy politikai meggyőződésükben, vagy egyéb módon sértsen, illetve, hogy ezzel
kapcsolatban nem konstruktív illetve agresszív módon kommunikáljon.
Megfizeti időszakra esedékes tagdíjat.

5. A tagság megszűnése
A tagság személyhez kötött, nem örökölhető és nem ruházható át. A tagság az alábbi módokon
szűnhet meg:
•
•
•

a tag általi lemondással,
az időszakos tagdíj befizetésének 30 napot meghaladó késedelme esetén,
a tagi szabályzatban foglalt tagi kötelezettségek súlyos, illetve kisebb, de többszöri
megszegése esetén.

Jelen Tagi szabályzat elfogadása egyben az 1.pont szerinti feltételek elfogadásáról szóló
nyilatkozatnak is minősül.
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