
PETILO por remembriĝo en 2023
La jena rata formularo helpas al ekzistantaj subtenatoj de Fondaĵo Canuto prezenti peton por 
daŭrigo de la membreco en Universala Esperanto-Asocio en 2023.
https://uea.org/alighoj/canuto_petilo

Aŭ daŭriga kandidato sendu jenan petilon retpoŝte al
Retadreso: canuto@co.uea.org

Aŭ paperpoŝte al
Poŝta adreso: Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169

==== PETILO por remembriĝo en 2023====

Mi petas daŭrigon de la membreco en UEA pere de la Fondaĵo Canuto por la jaro 2023.

Mi loĝas en : 

Mia UEA-kodo estas: 

Mia (funkcianta unika) retadreso estas:

Mi ŝatus peti pri membro-kategorio:

— Baza Membro kun reta versio de la revuo Esperanto kaj reta aliro al la Jarlibraj informoj

— Membro-Abonanto kun la revuo Esperanto sendata poŝte

— ne gravas, ajna taŭgas

Bonvolu skizi vian aktivadon en 2021 aŭ movadajn oficojn (per ne pli ol 200 vortoj):

Bonvolu skizi viajn planojn por la sekvaj 12 monatoj (per ne pli ol 200 vortoj):

Bonvolu komuniki ajnan ŝanĝon en via poŝta adreso k.a. kontaktaj informoj ene de la lasta 
jaro:

https://uea.org/alighoj/canuto_petilo


PETILO por nova kandidatiĝo en 2023
Nova kandidato sendu jenan petilon retpoŝte al
Retadreso: canuto@co.uea.org

Aŭ paperpoŝte al
Poŝta adreso: Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169

==== PETILO por nova kandidatiĝo en 2023====

Mi petas membriĝi en UEA pere de la Fondaĵo Canuto por la jaro 2023.

Mia alfabetiga nomo (FAMILIA nomo majuskle) kun titolo ( s-ro, s-rino, dr-ino au simila) 

estas: 

Mia naskiĝdato estas :        an de                    en la jaro                     (almenaŭ la jaro necesas)

Mi ne havas UEA-kodon /  Mi havas UEA-kodon Tio estas: 

Mia (funkcianta unika) retadreso estas:

Mi loĝas en (urbo / Lando): 

Mi ŝatus peti pri membro-kategorio:

— Baza Membro kun reta versio de la revuo Esperanto kaj reta aliro al la Jarlibraj informoj

— Membro-Abonanto kun la revuo Esperanto sendata poŝte

— Ne gravas, ajna taŭgas

Bonvolu skizi vian aktivadon en 2021 aŭ movadajn oficojn (per ne pli ol 200 vortoj):

Bonvolu skizi viajn planojn por la sekvaj 12 monatoj (per ne pli ol 200 vortoj):


