ETIKAI SZABÁLYZAT
1. BELÉPÉS
Amikor a belépéshez szükséges regisztrációdat elküldted, a tagdíjat befizetted, azonnal
jogosult leszel a hírfolyam és az állandó tartalmak elérésére. A korábbi előadások videóit,
szakmai anyagokat és sablonokat egy jelszóval védett weboldalon találod, ezáltal
lehetőséged nyílik azon tartalmak megismerésére, amelyek a csatlakozásod előtt kerültek
fel.
Amikor belépsz a klubba, nem kötelező beköszönni poszt formájában a többieknek, de ha
mégis szeretnéd a többieknek jelezni, hogy tag lettél, akkor azt javasoljuk, hogy röviden
mutatkozz be: név, megye, település, illetve szervezet megnevezése, ha van olyan, amihez
tartozol.
Tiszteld meg a tagokat azzal, hogy önmagad adod, és nem bújsz egy álarc mögé. A
csatlakozás feltétele a kölcsönös bizalom. Autentikus, tartalmas beszélgetések érzékeny és
privát témát is felölelhetnek, ezért a megosztott személyes tartalmakat a csoportból tilos
kivinni!
A klub belső kommunikációs formája a tegeződés, amely egyrészt egyszerűbbé teszi az
írásbeli kommunikációt, másrészt közelebb hozza egymáshoz a csoport tagjait. Kérjük, Te is
ezt alkalmazd!
Ha szeretnél mást is meghívni, akkor irányítsd a honlapunkra, ahol elérheti a regisztrációs
felületet: www.korallklub.hu.
2. KLUBTAGSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK
a) Kommentek
Az online klub célja egy közös tanulási platform létrehozása, ahol mindenki megoszthat
tartalmat. Itt nincs helye politikai vagy reklám üzeneteknek, kizárólag olyan tartalmakat
osztunk meg, amelyek azt szolgálják, hogy a nonprofit szektorban hatékonyabban tudjuk
építeni a társadalmat.

A klubtagsággal jogosulttá válsz a megjelenő posztok kommentálására, kiegészítésére.
Véleményt mondani lehet, de kérjük, hogy ne minősítsd a másik üzenetét vagy magát a
tagtársat. Ha lehet, én-üzenetben kommunikálj!
Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy nem megengedett tartalom került a kommentbe vagy
negatív tartalmú vitát generál valaki, akkor töröljük a vonatkozó kommenteket. Erre azért
van szükség, hogy a klub olyan fórum legyen, ahol egy befogadó környezetben valóban a
tudásmegosztás van a fókuszban. Bánj Te is mindenkivel tisztelettudóan
b) Posztok
A csoport létrehozását az motiválta, hogy a nonprofit szektorban tevékenykedők és a civil
terület iránt érdeklődők a véleményüket és gyakorlataikat egymás támogatására
megoszthassák. Ha nem csak kapni akarsz, akkor adj Te is a másiknak!
Havonta egy klubtagtól egy posztbejegyzést tudunk jóváhagyni.
Csak olyan anyagokat osszál meg, amelyeknek Te vagy a szerzője vagy megjelölted a
forrását. Ezzel elkerülhetjük a szellemi jogok tulajdonlásából adódó problémákat.
Új posztokat a moderátorok raknak ki, illetve a tagoktól érkező posztot a moderátorok
engedélyezik. Jogunkban áll eldönteni azt, hogy milyen posztok kerülhetnek a tagság elé, itt
is azt a vezérelvet követjük, hogy politikamentes, reklámmentes és minősítést nem
tartalmazó információk kerüljenek ki.
c) Állandó tartalmak
A szakmai anyagokat jelszóval védett weboldalon éred el: www.korallklub.hu. A klub anyagait
más személyeknek továbbadnod, értékesítened szigorúan tilos. Mindenkinek szükséges aktív
előfizetéssel rendelkezni, ha többen is el szeretnék érni az anyagokat.
Egy felhasználónév és jelszó párossal tudsz belépni a tárhely oldalra, amelyet e–
mailbenküldünk meg. Ha elveszett vagy elfelejtetted a jelszót, akkor írj a
koordinator@talentumonkentes.hu e-mailcímre.
Rendszeresen frissítjük, és új tartalmakkal gazdagítjuk az állandó szakmai anyagok körét, az
online előadásainkat. Amikor új tartalmat teszünk fel, akkor azt jelezzük a csoportban.
d) Tagdíj
A klubtagság díjköteles, ugyanakkor a tagdíj összeköt bennünket, mivel biztosítja magas
színvonalú előadók meghívását, a technikai feltételeket, valamint azt, hogy valóban az
kerüljön a csoportba, aki nem a kommunikáció szétrombolására csatlakozik, hanem
fontosnak tartja az önfejlesztést, a tapasztalat-megosztást helyezi a középpontja, erősíteni
szeretné az önbizalmát.
A tagdíj befizetése átutalással lehetséges. Attól függően, hogy havi vagy féléves előfizetést
választottál, a kollégánk automatikusan kiküldi a számlát a következő időszakra, így nem kell
nyomon követned a tagsági idő lejáratát. Ha változtatni szeretnél a havi vagy féléves

előfizetés típus között, akkor azt a koordinator@talentumonkentes.hu e-mailcímen teheted
meg.
A számlát minden hónap 20-25. között megküldjük, amit a következő hónap 5-ig kell
átutalnod. Amennyiben ez határidőig nem történik meg, akkor emlékeztető levelet küldünk,
de ha ezután sem lesz kiegyenlítve, akkor jogunkban áll a csoporttagságodat megszüntetni.
e) További szabályzatok
Fontos tudnod, hogy a Talentum Alapítvány, a Korall klub működtetője, így az alapítvány
panaszkezelési rendelkezései erre a szolgáltatásra is vonatkoznak. Amennyiben valamilyen
panaszt szeretnél bejelenteni, akkor kérjük, hogy a koordinator@talentumonkentes.hu címre
küld el ügyvezető igazgatónknak címezve. Panaszodat kivizsgáljuk és 30 napon belül írásban
válaszolunk.
Ismerd meg és tanulmányozd át Adatkezelési szabályzatunkat, amelyből megismerheted a
szervezetünknél folyó ügyintézést és láthatod jogaidat.
3. KILÉPÉS
A klubtagság rugalmas, nincs hűségidő, tagságodat bármikor lemondhatod. A
koordinator@talentumonkentes.hu címre küldd el kilépési kérésedet, ezt követően törlünk a
csoportból. A kilépés tényéről válaszüzenetet küldünk. Előre kifizetett tagdíjat nem áll
módunkban visszafizetni kilépés esetén.
Fenntartjuk a jogot, hogy bármely tagunk tagságát indoklás nélkül azonnali hatállyal
megszüntessük. Erre esetedben akkor kerülhet sor, ha jelenléted a közösségi élet
alapértékeibe ütközik, viselkedésed mást zavar vagy zárt csoportunk alapszabályait nem
tartod meg. Ilyen esetben a már megkezdett, kifizetett előfizetési időszakot nem áll
módunkban visszatéríteni.

Az etikai szabályok a hasznos tudásmegosztást, a jó hangulatú kommunikációt és a
gördülékeny ügyintézést szolgálják. Kérjük, tartsd be Te is!

