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Smernica
Benefity od SAKO

1. Obsah a list zmien
Por. č.

Názov kapitoly

Zmena č.:

1.

Obsah a list zmien

0

2.

Účel a cieľová skupina

0

3.

Zoznam benefitov

0

4.

Prílohy

0

5.

Súvisiace dokumenty

0

Dátum
zmeny:

2. Účel a cieľová skupina
2.1 Účelom je definovať benefity, ktoré automaticky vyplývajú z členstva v SAKO. Ide o zoznam
všetkých v súčasnosti dostupných benefitov.
2.2 Cieľová skupina sú všetci členovia SAKO
3. Zoznam benefitov:
3.1 Podieľať sa na smerovaní asociácie účasťou na hlasovaniach na Valných zhromaždeniach,
účasťou v pracovných skupinách pri príprave prevádzkových a strategických dokumentov pravidiel, pri príprave podujatí a spoluformovať tak asociáciu podľa svojich potrieb.
3.2 Získavať všetky dôležité informácie, ktoré v súvislosti s činnosťou asociácie vznikajú, napr. aj
zákazky - dopyty na koučov, legislatívna podpora, ... atď.
3.3 Získavať finančné výhody formou ČBR (Členského Balíka Reklamy) prostredníctvom SAKO.
Napr. reklamu na www stránkach, reklamu na podujatiach, emailingovú reklamu využívajúcu
databázu členov SAKO a sympatizantov koučovania.
3.4 Získavať finančné výhody formou zliav na podujatia s organizačnou alebo odbornou garanciou
SAKO
3.5 Získavať finančné výhody formou zliav na podujatia partnerských koučovských organizácií (ICF,
ČAKO, ...)
3.6 Získavať finančné výhody formou zliav na produkty a služby ostatných partnerov SAKO, napr.
niektoré podujatia členov, profesijných komôr, kníhkupectiev, ... atď.
4. Prílohy
•

Príloha č.1: Tabuľka benefitov

Nahrádza ver., zo dňa:
žiadnu, toto je 1. ver.

Vypracované dňa, kým:

Schválené dňa, kým:

Účinnosť od:

31.7.2009, A. Haviar

25.1.2010, VZ

25.1.2010
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5. Súvisiace dokumenty
•

Smernica Reklama cez SAKO (Sako-Sm-4.1) a jej Príloha č. 1, obsahujúca zoznam
konkrétnych ČBR benefitov

Príloha č. 1 k smernici Sako-Sm-3.1

Tabuľka benefitov
Por.
č.
1.

Názov benefitu

Členská kvóta

Účasť na hlasovaniach, príprave pravidiel a podujatí

neobmedzene

2.

Získavanie informácií

neobmedzene

3.

ČBR (Členský Balík Reklamy)

v hodnote 150 EUR/rok *

4.

Zľavy na podujatia SAKO

5.

Zľavy na podujatia partnerských koučovských organizácií
(ČAKO, ICF, ...)

6.

Zľavy na produkty a služby ostatných partnerov SAKO

min. 20%
podľa dohody,
schválené predsedníctvom,
min. 10%
podľa dohody,
schválené predsedníctvom,
min. 10%

Vysvetlivky:
* Pri polročnom členstve prináleží členovi SAKO z množstevných kvót alikvotná čiastka, tj. polovičná.

Nahrádza ver., zo dňa:
žiadnu, toto je 1. ver.

Vypracované dňa, kým:

Schválené dňa, kým:
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25.1.2010, VZ
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