
 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

1. A szervezetbe való belépés a jelentkezési lap kitöltéséhez és aláírásához, valamint a 

tagdíj befizetéséhez kötött. Az aktuális összegekről a VBC és/vagy annak titkára ad 

tájékoztatást. A jelentkező tag a jelentkezést követően kiállított díjbekérő 8 napon 

belüli kiegyenlítése esetén válik teljes érvényű taggá. 

2. Az a vállalkozás lehet a Vegan Business Circle tagja, amely megfelel az alábbi 

három feltétel valamelyikének: 

a. növényi alapú termékeket gyárt részben vagy kizárólagosan, 

b. növényi alapú termékeket forgalmaz részben vagy kizárólagosan, 

c. olyan tevékenységet végez, amely valamilyen formában az előbbi kettőhöz 

kötődik. 

3. A tagdíj évente fizetendő. Ezt lehetséges egyszeri összegben rendezni; ebben az 

esetben az éves díj 20% kedvezménnyel 287 040 forint, vagy pedig lehetséges havi 

bontásban fizetni; ebben az esetben a havi díj 29 900 forint. 

4. A tagság elfogadásától és a tagdíj befizetésétől a befizetett összegek nem 

visszatérítendők.  

5. A tagdíjak nem átruházhatóak másik személyre, kivéve ha a tagságot egymásra 

átruházó személyek azonos vállalkozásban töltenek be pozíciót. 

6. Kérjük, hogy a VBC tagjai minden esetben igyekezzenek pontosan érkezni a 

találkozók helyszínére.  

7. A VBC találkozókon egy vendég fél éven belül két alkalommal vehet részt 

ingyenesen. 

8. A találkozókon a 10 perces bemutatkozásokat kizárólag a VBC tagjai tarthatják. A 

meghívott előadó lehet külső vendég, és tag is. 

9. A VBC bármely városban vagy régióban létrehozhat csoportokat. 

10. A VBC taglistáinak célja, hogy segítsék az üzleti ajánlások adását, ezért a tagok 

adatait előzetes beleegyezésük nélkül más célokra nem szabad felhasználni.  

11. A VBC tagok hozzájárulnak, hogy időnként levelet/emailt kapjanak a VBC-től, az 

üzleti klub sikerességének érdekében. 

12. A VBC egy marketingszolgáltatás, amely fenntartja a jogot, hogy egy tag részvételét 

a programban megszüntesse. 

13. Ha probléma merül fel egy adott taggal kapcsolatban, a tagbizottság próbaidőre 

bocsáthatja őt. A próbaidő sikertelen teljesítése esetén a tagbizottság felfüggesztheti 

a szóban forgó tag tagsági viszonyát. 

14. Ha egy csoporttag multi-level marketinggel foglalkozik, nem hívhatja fel a figyelmet 

az ahhoz való csatlakozás előnyeire, és nem keresheti meg ezzel a tagokat és 

vendégeket. 


