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ZADEVA: ČLANSTVO

ČLANSTVO IN KDO LAHKO POSTANE ČLAN HARMONIKARSKIH IGER
Članstvo je namenjeno vsem! Kdor se vpiše, postane član harmonikarskih iger. Član je
torej lahko vsakdo, ki želi prispevati k rasti in razvoju tega glasbenega področja. Član
harmonikarskih iger označi svojo vlogo v pripadajočem profilu mednarodne harmonikarske
enciklopedije s primerno značko (solist, ansambel, skupina, izdelovalec harmonik, učitelj,
šola, društvo …) ali označi svoj profil s značko “FAN”, kar pomeni ljubitelj.

MEDNARODNA ENCIKLOPEDIJA HARMONIKARJEV
Mednarodna enciklopedija harmonikarjev je namenjena vsem harmonikarjem solistom,
ansamblom, orkestrom, skupinam kakor tudi komornim zasedbam, javnim in zasebnim
šolam, učiteljem in mentorjem, izdelovalcem harmonik, glasbenim trgovinam, vsem
harmonikarskim profitnim ali neprofitnim organizacijam, zvezam, društvom, zavodom,
ustanovam ter vsem ostalim podjetjem, organizacijam, posameznikom ali korporacijam, ki
delujejo na tem glasbenem področju. Vsak član harmonikarskih iger dobi profil v
mednarodni enciklopediji harmonikarjev, s čimer postane pomemben člen te mednarodne
harmonikarske skupnosti, povezovanja članov in promocije tega glasbenega področja.

ZAKAJ POSTATI ČLAN HARMONIKARSKIH IGER?
Vsak član harmonikarskih iger postane pomemben člen pri prizadevanjih za uresničevanje
zastavljenih ciljev. Članstvo prinaša ugodnosti in koristi celotni mednarodni harmonikarski
srenji, zato se vsakemu članu osebno zahvalimo za njegov prispevek, podporo in dejanja,
ki zrcalijo spoštovanje in odgovornost do tega glasbenega področja. Član harmonikarskih
iger se torej zaveda, da je soodgovoren za dogajanje okoli sebe, za ugled in
prepoznavnost področja v svetu ter nenazadnje spoštovanje do vseh, ki ga ustvarjamo, pri
čemer vsakdo med nami nosi pomembno vlogo. Član si uredi svoj predstavitveni profil, ki
si ga izbere (BASIC, EXTENDED ali ULTIMATE) v mednarodni harmonikarski enciklopediji
ter označi svojo vlogo. Če član tekmuje na harmonikarskih igrah, ima tudi pravico do
prejemanja nagrad za visoke rezultate iz obeh nagradnih skladov harmonikarskih iger.

AKTIVNEJŠE POSLANSTVO
Če želite kot član opravljati aktivnejše poslanstvo v organizaciji ter soodločati v
pomembnih strateških in razvojnih razpravah, postanite AMO član harmonikarskih iger.

ZAKAJ POSTATI ČLAN HARMONIKARSKIH IGER + AMO?
To članstvo omogoča vsem, ki to želijo, aktivnejše delo in poslanstvo v organizaciji
harmonikarskih iger. V tem primeru jih organizator obvešča o vseh aktivnostih, ki se
izvajajo. Član tudi sodeluje pri oblikovanju mnenj in v razpravah o strateških vprašanjih ter
razvoju harmonikarskih iger. Član predstavlja harmonikarske igre, sodeluje pri njihovi
promociji, aktivnostih, dogodkih, pridobiva nove člane ter opravlja druge pomembne
naloge. Član je povabljen na osebni pogovor, na podlagi katerega se mu predstavijo načrti,
dodeli njegova vloga ter podpiše AMO pogodba. Člani AMO opravljajo plačana kakor tudi
prostovoljna dela. Član si uredi svoj predstavitveni profil (ULTIMATE) v mednarodni
harmonikarski enciklopediji ter označi svojo vlogo s značko Member AMO.
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