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Членување
Член 11
Членот на МАСОМ може да биде државјанин на Република Македонија и/или странец.
Членовите пристапуваат кон МАСОМ , по пат на давање писмена изјава.
Зачленувањето во МАСОМ се врши со пристапница односно со издавање на членска
книшка, која при исклучување или престанок на членувањето во МАСОМ,
задолжително се враќа со потпишување на лична писмена изјава. Собранието на
МАСОМ по пат на гласање одлучува за прием на новите членови или за
преминувањето на членовите од еден тип на членство во нареден, вклучувајќи го и
полноправното членство. Секој кандидат за член, првично се прима како МАСОМ
кадет член, каде треба да членува најмалку две години, во кој период треба да помогне
во работата на Асоцијацијата и покаже активности со што ќе оствари еден од условите
да аплицира за полноправен член.
МАСОМ за своите членови води регистар на членство кој се ажурира еднаш годишно.
Податоците од регистарот се заштитени во согласност со прописите за заштита на
личните податоци и класифицирани информации.
Членувањето во МАСОМ е на доброволна основа при што овој член ги уредува
нивоата на членства кои може да бидат:
11.1

МАСОМ Полноправен Член

Полноправен член на Македонска асоцијација на сомелиери МАСОМ може да биде
секое полнолетно лице со две-годишно искуство како МАСОМ кадет член, во кој
период допринело во работата на Асоцијацијата и кое поседува меѓународно признати
сертификат(и) за сомелиер на база на положени обуки и/или сертификат за положена
обука за сомелиер издаден од страна на МАСОМ.
Здружението за меѓународно признати сертификати ги признава следните:
-

-

Сретификат издаден од IMW (Institute of Master of Wines) за ниво Master of Wine
Сретификат издаден од WSET (Wine and Spirits Education Trust) Award in Wine
and Spirits Level 3, Diploma, Honored Diploma или AIWS (Associated to Institute of
Wine and Spirits).
Сретификат издаден од CMS (Court of Master Sommeliers) за ниво Certified
Sommelier
Сретификат издаден од SWE (Society of Wine Educators) за ниво Certified Wine
Educator
Сертификат издаден од ASI (Association de la Sommellierie Internationale) за ниво
Certified Sommelier и повисоко ниво.
Сертификат издаден од WSA (Worldwide Sommelier Association) за ниво
Certified Sommelier и повисоко.

Напомена: сертификатите може да бидат издадени и од представништвата на
горенаведените училишта и организации ширум светот
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Полноправниот член може да бира или да биде избран во органите на МАСОМ
ДЕКАНТЕР Скопје со 2/3 мнозинство сочинето од професионални сомелиери опишано
во Резолуцијата на ОИВ - OIV-ECO 474-2014.

11.2

МАСОМ Кадет Член

МАСОМ Кадет член на Македонска асоцијација на сомелиери МАСОМ може да биде
секое полнолетно лице без разлика кои професионални вештини поседува. Лицата кои
се зачленуваат во здружението по автоматизам се здобиваат со статус на “Кадет член”
и не се обврзани претходно да поседуваат било какви сертификати од горе споменатите
што се однесуваат за “полноправен член”.
МАСОМ Кадет членовите го помагаат здружението ширејќи ја винската култура со
личното однесување и нивните промотивни активности раководени од здружението.
Кадет членот не може да бира и да биде биран во раководните органи на здружението
се додека не се здобие со статус на полноправен член за што треба да поседува
сертификат од некоја од горе споменатите институции, вклучувајќи ја и обуката за
сомелиер од здружението.
11.3

МАСОМ Почесен Член

Почесен член на МАСОМ се станува по писмен предлог на еден полноправен член. За
почесни членови може да се кандидираат лица кои со своето почесно членство ќе
помогнат многу за афирмацијата на МАСОМ. Тоа се вообичаено видини лица познати
по нивното влијание во друштвото, вински авторитети и слично. МАСОМ почесните
членови не можат да бираат или да бидат бирани во органите на МАСОМ.
11.4
Дополнителни услови за членување во МАСОМ
Со цел да се сочува угледот на членките на МАСОМ како и на самата Асоцијација,
покрај горенаведените услови за членување опишани во 11.1, 11.2 и 11.3, на
Собранието кое како тело кое го одобрува членството во соодветните групи на
членови, му се овозможува да го задржи правото да го одбие барањето за членство на
новиот член или преминување од еден тип во нареден тип на членство без обврска за
понатамошно образложение за таквата одлука.

