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POGOJI SODELOVANJA
Na tekmovanju državnega prvenstva, ki ga prireja Rubik klub Slovenija, lahko nastopi vsak, ne
glede na starost, spol, državljanstvo, nivo znanja in izkušenost, pod pogojem, da je seznanjen
s tekmovalnim pravilnikom in da zadostuje kriterijem z najave tekmovanja. Tekmovanje poteka
v enotni konkurenci in sicer v vsaki disciplini posebej ter v skupnem seštevku.
Registracija tekmovalcev in sodelovanje na tekmovanju je brezplačno, vsakdo se lahko preizkusi
brez stroškov. Za vodenje doseženih rezultatov in za vstop v konkurenco državnega prvenstva pa
je potrebno enkrat na leto poravnati znesek v višini članarine, odločitev o članstvu v Rubik klub
Slovenija je pri tem prostovoljna.
Letne članarine so edini vir prihodkov Kluba, ki se ukvarja izključno z nepridobitno dejavnostjo.
Članarina za leto 2016 ostaja nespremenjena – 10 EUR, kot smo jo sprejeli na zasedanju Zbora
članov, dne 1.12.2013. Ob tej priložnosti vas vabimo, da s svojim članstvom v Rubik klub
Slovenija okrepite organizirano kockanje v Sloveniji. S članstvom pridobite možnost soodločanja
na vseh področjih našega delovanja v skladu s Statutom. Klubsko delo se pretežno vodi
na Forumu, vsi člani ste enakopravni sodelavci. Pokrito imate celoletno vodenje rezultatov in
vstopnino v državno prvenstvo, deležni ste prednostnega uvrščanja na tekmovanja. Z večjim
številom članov bomo imeli boljše možnosti pri pridobivanju sredstev in s tem priložnost, da
kockanje v Sloveniji še naprej razvijamo.
Osebe pod okriljem organizatorja prireditve (npr. če prireditev organizira OŠ, to velja za vse
učence in zaposlene na tej šoli) in otroci do dopolnjenega 7. leta starosti imajo omogočeno
brezplačno vodenje rezultatov in vstop v konkurenco državnega prvenstva za posamezno
tekmovanje.
Za registracijo novih tekmovalcev je potrebno izpolniti registracijski list, za včlanitev novih
članov je potrebno podpisati pristopno izjavo (enoten obrazec št. 1/2). Na registracijo in
včlanitev je potrebno s seboj prinesti osebni dokument. Osebam mlajšim od 15 let morajo
obrazec podpisati še njihovi zakoniti zastopniki, osebe mlajše od 7 let pa morajo imeti na
prireditvi tudi ustrezno spremstvo.

