Інструкція для нових учасниць ГО «Ліга ділових та професійних жінок України»

1. Для того, щоб подати заявку на вступ до Ліги, Вам необхідно заповнити 
Анкету
(
https://goo.gl/1xgPaQ).
Перед заповненням, рекомендуємо ознайомитись зі Статутом (https://cutt.ly/awtvtt), Етичним
кодексом(
https://goo.gl/ogWqTj) та Положенням про членство(https://goo.gl/N4vGi7).
Членські пакети:
Для того, щоб обрати найбільш зручний для Вас варіант членства, ознайомтесь з Пакетами
членства та їх перевагами (зверніться до людини, яка Вас запросила, або скористайтеся
контактами наприкінці даної Інструкції)
2. Після заповнення Анкети, Вам на пошту надійде автоматичний лист з Вашими
відповідями.
3. В 3-денний термін з Вами зв’яжеться менеджер та повідомить дату засідання Правління.
4. Вашу заявку на членство розгляне Правління, яке збирається щомісяця згідно з
графіком. Правління виносить рішення про прийняття до організації.
5. Протягом 5-ти робочих днів після засідання Правління на Вашу електронну скриньку,
вказану в Анкеті, надійде Листпро затвердження/не затвердженняВашої кандидатури.
В разі ненадходження листа в зазначений термін, просимо Вас зв’язатись з менеджером для
уточнення причин.
6. У 3-денний термін Ви маєте оплатити вступний та членські (згідно з обраним пакетом)
внески за реквізитами, які Ви знайдете у додатку до листа.
Копію квитанції про оплату просимо надіслати менеджеру у зручному для Вас вигляді
(скрін-копія, скан-копія тощо).
7. Після сплати Пакету членства Ваші права набувають чинності. Вітаємо в команді Ліги!
8. Про всі планові заходи Ви можете дізнатись з нашого Сайту (http://bpwua.org), а також
гугл-календаря (http://bpwua.org/calendar/). Один раз на місяць Ви будете отримувати
Дайджест новинвід Ліги з усіма запланованими заходами на наступний місяць.
9. Ви можете взяти участь у роботі робочих груп і комітетів за напрямками
(
http://bpwua.org/about/). Для цього Вам необхідно зв’язатися з менеджером або з
Координаторомобраного комітету (https://goo.gl/SdEM3n).
10. Якщо у Вас є пропозиції щодо покращення роботи Ліги, ідеї про нові напрямки роботи,
зворотній зв'язок тощо, просимо писати на нашу електронну скриньку з темою листа
«ПРОПОЗИЦІЇ».
11. Якщо у Вас змінились будь-які відомості з Анкети, просимо повідомити про це менеджера
листом на електронну скриньку з темою листа «Зміни в особистих даних».
Контакти:
Менеджер: +38 050 552 80 80
Скринька: 
bpw.ukraine@gmail.com
ФБ: 
https://www.facebook.com/bpwua.org/

