Membriĝi / Mondonaci

FORMULARO MONDONACOJ & MEMBRIĜO

Sinjorino / Sinjoro ..................................................................................................
Adreso : ...............................................................................................................
............................................................................................................................
Poŝtkodo – Urbo : ..................................................................................................
Lando :.................................................................................................................
Retpoŝtadreso : .....................................................................................................
Telefonnumero : ....................................................................................................
Eventualaj komentoj : ............................................................................................
............................................................................................................................
[ ] Mi membriĝas en la federacia asocio "Eŭropo - Demokratio – Esperanto" por
la jaro 20 _ _

[1]

.

[ ] Mi mondonacas al la federacia asocio "Eŭropo - Demokratio – Esperanto" sen
membriĝi

. (mi jam membras aŭ ne deziras membriĝi)

[2]

Dato : .... / .... / ..........
Subskribo :

Mi ĝiras la jenan monkvanton ................... €[3] al la UEA-konto edee-k
AŬ al la banka konto kies ĝir-indikoj estas:
Kontonomo: FEDERATION EDE
IBAN : FR18 2004 1010 1503 7136 0M03 681
BIC: PSSTFRPPSTR
Banko: La Banque Postale
[1] Ĉiu membro de landa sekcio estas aŭtomate membro de la federacio (la landa sekcio ĝiras parton de la kotizo
al la federacio). Rajtas membriĝi en la federacio EDE ĉiuj homoj, sed povos baloti dum demokrataj eventoj de la
federacio nur kotizintaj membroj por la koncerna jaro, kiuj estas
- gecivitanoj de Eŭropa Unio
- homoj loĝantaj sur la teritorio de la Eŭropa Unio
[2] La mondonacoj utilos al la celoj de la federacio (komunikado, organizado de renkontiĝo, kunordiga laboro,
plibonigo de la retejo) kaj ne al iu landa sekcio. Por monsubteni landan sekcion, bonvolu ĝiri monon rekte al ĝi.
[3] Minimume 2 eŭrojn.

_________________________________________________________________________
Por ke mia membriĝo estu konsiderita, mi sendas la jenan formularon al
Bert Schumann – 9 rue du Couradin – 35510 CESSON-SEVIGNE – FRANCE
Por kontakti nin, skribu al kontakto@e-d-e.org
Rimarkoj: por pagi la kotizon eblas poŝte sendi proprariske monbileton al la supra adreso, tamen
elturniĝu por ke oni ne vidu tra la koverto, ke ĝi enhavas bileton.
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