EIC Univerzum Minerva Maribor v sodelovanju z Nacionalnim svetom miselnih športov
Slovenije objavlja
RAZPIS
za odprto državno prvenstvo v pomnjenju za posameznike »Memoriada 2014«
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EIC Univerzum Minerva Maribor, Prušnikova ulica 46, SI - 2000
Maribor.
Odprto državno prvenstvo v pomnjenju »Memoriada 2014« v
Predmet razpisa:
skladu s pravili Svetovne organizacije miselnih športov za vse
zainteresirane posameznike.
Kraj in datum
OŠ Tabor I., Arnolda Tovornika 21, 2000 Maribor
prvenstva:
15.03.2014
Prijavijo se lahko vsi zainteresirani posamezniki. Starostnih
Prijava tekmovalcev: omejitev ni. Mladoletne osebe potrebujejo pisno soglasje staršev
oziroma zakonitih zastopnikov.
Vsi tekmovalci prejmejo praktične nagrade in priznanja za
udeležbo na državnem prvenstvu v pomnjenju Memoriada 2014.
Prvi trije uvrščeni prejmemo še dodatne knjižne nagrade.
Izdajatelj razpisa:

Nagrajena oseba je po zakonu davčni zavezanec. Organizator
tekmovanja se zavezuje poravnati akontacijo dohodnine za
podeljeno nagrado, zato bo skladno z veljavno davčno
zakonodajo obračunal ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel
njeno prijavo in plačilo davčnim organom. Morebitna doplačila
dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan
poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči
Priznanja in nagrade:
nagrajeni osebi, mora le-ta organizatorju posredovati točne
osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov,
telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Če
oseba, ki je upravičena do nagrade do najkasneje 01.04.2014 ne
dostavi podatkov za poravnavo davčnih obveznosti, se šteje, da
se je nagradi odpovedala. Organizator bo nagrajeni osebi do 04.
04. 2014 po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost
nagrade in znesek plačane akontacije davka. Dobitnik nagrade je
dolžan vrednost prejete nagrade napovedati v svoji dohodninski
napovedi za leto 2014. Organizator ni odgovoren za davke, ki se
lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.
Razglasitev rezultatov Rezultati prvenstva Memoriada 2014 bodo razglašeni na dan
prvenstva:
tekmovanja.
Tekmuje se v skladu s pravili Svetovne organizacije miselnih
športov (World Memory Sports Council).
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Pravila prvenstva ter
discipline:

Tekmovanje poteka v sedmih disciplinah ; (1) Imena in obrazi;
(2) Hitra števila; (3) Abstraktne slike; (4) Binarna števila; (5)

Besede; (6) Izmišljeni datumi zgodovine; (7) Hitre karte.
Kategorije tekmovalcev so; (1) osnovnošolci; (2) dijaki in
mladinci do 18 leta; (3) odrasli; (4) seniorji nad 65 let.
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Objava razpisa:

Podrobnejši opisi vseh tekmovalnih disciplin, pravila tekmovanja
kakor tudi čas pomnjenja in spominjanja za posamezno
disciplino, vsebina vprašalnika, pole za odgovarjanje in
točkovanje za vsako od posameznih disciplin se nahajajo na
spletni strani www.memoriada.eu.
Razpis se objavi na spletni strani www.memoriada.eu.
Prijave se zbirajo praviloma do pričetka tekmovanja.

S predprijavo si udeleženec lahko zagotovi prosto mesto na
prvenstvu. Predprijave so možne na spletni strani tekmovanja
www.memoriada.eu in telefonski številki 059 05 55 75 ali 051
244 399 oziroma na elektronskem naslovu info@memoriada.eu
Prijave in predprijave: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled
potrebujete Javascript .
Za prijavo velja le prejeta podpisana prijavnica za tekmovanje v
elektronski ali pisni obliki skupaj s potrdilom o plačilu
prijavnine, poslana oz. fizično dostavljena na EIC Univerzum
Minerva Maribor, Prušnikova ulica 46, p.p. 614, 2001 Maribor.
Organizator si v primeru števila prijav tekmovalcev, ki bi preseglo prostorske
kapacitete, pridržuje pravico omejitve prijav. Prednost bodo imeli prej
prijavljeni tekmovalci.
Prijavnina znaša 10 €.
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Omejitve prijav:
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Prijavnina:
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Za dodatne informacije služi spletna stran www.memoriada.eu. Za
pomoč pri prijavi na prvenstvo smo v času uradnih ur EIC
Dodatne informacije: Univerzum Minerva Maribor na voljo na telefonski številki 059
05 55 75 ali 051 244 399 ter kadarkoli na elektronskem naslovu
Info@memoriada.eu .

Prijavnina se nakaže na TRR: IBAN SI56 0317 5100 0413 976 (SKB d.d.)

