
SAT-Amikaro
 Referendumo 2010

Atentu  !  Nur  membro  de  SAT-Amikaro,  kiu  pagis 
sian kotizon 2010, rajtas plenigi tiun referendumilon. 
Pluraj voĉoj sur unu folio ne validas. Bonvolu resendi tiun folion al la sidejo antaŭ la 31-a de decembro. Antaŭdankon ! 
Vi marku per kruco « x » la kvadraton «□» de la elektita respondo.

A1. En Hiliono, la kongreso akceptis jenan liston de kandidatoj kiel komitatanoj por voĉdono okaze de la referendumo : 
Guy  CAVALIER,  Véronique  GIRARD,  Maximilien  GUÉRIN,  Philippe  GUICHET,  Vito  MARKOV,  Guy  MARTIN, 
Dominique SIMÉONE. Ĉu vi aprobas ĉi liston ? Jes □   Ne □   Sindeteno □. (Eventualajn komentojn skribu dorse)

A2. Emblemo-konkurso. Indiku la numero(j)n de la maksimume 3 preferata(j) emblemo(j) (inter 1 k 10 vidu ĉi Sagon p2) en la  
korespondaj fakoj (ankaŭ eblas plenigi nur unu aŭ du, sed vi ne rajtas indiki plurfoje la saman numeron) :
Elekto tripoenta □ Elekto dupoenta □ Elekto unupoenta □ Elektiĝos la plej poentita emblemo.

se vi volas voĉdoni sekrete, tondu tie k enmetu ĉi supran respondon en apartan koverton sennoman, kiun vi enŝovos en la alian koverton kun la cetero de la referendumilo

B. Ĉu vi intencas partopreni la 66an SAT-Amikaran kongreson en Seto (Sète, 34), inter 22a-26a de aprilo 2011, kadre de 
Interasocia Renkontiĝo de Esperanto ĉe Mediteraneo ? Jes □   Ne certe □   Certe ne □
C. Ĉu vi havas priasociajn rimarkojn ? (respondu dorse, indiku kategorion C).

Ĉ. Per kiu aktivado vi povas kontribui - aŭ plue kontribui - al pliaj sukcesoj de nia Asocio ? 
 1 informado (franclingve, Esperante): Reago en amasinformiloj, rebato pri Eo □  Kolekto de artikoloj pri Eo □
 2 komputila prilaborado de tekstoj: en esperanto □   en la franca □   en alia lingvo (precizigu) □
 tajpado de manskribitaj tekstoj  □       skanado  □            optika teksta rekono (OCR)  □
 3 Perreta laboro □   Kiaspeca ? (ekzemple korektado de taskoj, serĉado de informoj aŭ dokumentoj sur la TTT, atentigo pri  
interesa interreta materialo, prizorgado de TTT-paĝoj) Precizigu dorse.
 4 Kontrolo de manuskriptoj □    Tradukado □   el kiu(j) lingvo(j) al kiu(j) alia(j) ? :
 5 Revuo «LA SAGO»: per artikoloj Esperante □ france □ recenzoj □ desegnoj □ (sendendaj al «LA SAGO», vidu paĝon 5 en la revuo).

 6 Organizado: de  staĝoj □   de kongreso □   aŭ de aliaj aranĝoj □ (ekspozicio, prelego-debato...)
 7 Partopreno en manifestacioj kun socia karaktero (1-a de majo, tutmondaj sociaj forumoj, ktp) □
 8 Loka peranto/kontakto de SAT-Amikaro: ĉu vi bonvolas esti/iĝi? Jes □ Ne □  Ĉu vi deziras informojn pri tio ? Jes □ Ne □ 
 9 Pariza regiono :  helpo en la libroservo  □      deĵorado en la asocia sidejo  □    gvidado de sidejaj kursoj  □
10 Ĉu vi deziras/volas partopreni/starigi lokan grupon ?   Jes □    Ne □
     Ĉu vi deziras informojn pri tio jam ekzistanta en via loĝloko ?   Jes  □    Ne □
11 Por ke SAT-Amikaro disvolviĝu en afrikaj landoj, ĉu vi konas esperantistojn, kiuj povus surloke helpi nin ? (Respondu dorse)

D. Ĉu vi povas esplori la eblecon organizi SAT-Amikaran kongreson en via regiono ?   Jes □   Ne □
Ĉu vi deziras ricevi informojn pri kiel organizi kongreson ?  Jes □   Ne □
E. Ĉu nia asocia revuo «La SAGO» (k la franclingva suplemento) respondas al via atendo ?   Jes  □   Ne □ Rimarkoj, sugestoj 
por plibonigi ĝin, por prizorgi konstantan (aŭ ne) rubrikon, enpaĝigo... : detaligu dorse  (Indiku la kategorion: « E. »).

F. Ĉu vi prezentas Eon en publikaj lokoj ?  Jes  □    Ne □ (Se Jes, kie k kiel ? Respondu dorse)
Ĉu  vi disdonas «LA SAGOn»  en publikaj lokoj ? Jes □    Ne □  (Se Jes, kie, k kiom da revuoj vi bezonas ?)

G. Se vi instruas Esperanton, ĉu:   per parolaj kursoj □    tra perkorespondaj kursoj □     dum staĝoj □ 
Kiun metodon vi uzas ?   Cours rationnel □   Junulkurso □    Alia □     (kiu ?)

Ĝ. Ĉu vi konsentas, ke ni transdonos vian adreson, telefonnumeron aŭ/kaj interretan adreson al interesatoj  ? Jes  □      Ne □ 
Al aliaj SAT-Amikaranoj:   Jes  □    Ne □ (precizigu, ekzemple: nur telefonumeron, retadreson...)

H. Bonvolu klare indiki ĉi dorse adresojn de ne-esperantistaj simpatiantoj, kiuj eventuale lernus Eon. Ni sendos al ili inform-
materialon. (Indiku la kategorion: « H. »)

Ĥ. Bonvolu klare indiki ĉi dorse adresojn de neorganizitaj esperantistoj, kiujn vi opinias varbindaj al SAT-Amikaro aŭ/kaj al  
SAT (Indiku la kategorion: « Ĥ. »)

I. Se vi ne estas membro de SAT, ĉu vi deziras: Ricevi informojn pri ĝi ?    Jes  □     Ne □   Aliĝi ?   Jes  □     Ne □

Familia nomo :  Persona nomo :                         Naskiĝ-jaro:
Kompleta adreso : 
 
telefono(j) hejma/poŝa : Ret-@dreso:

Informojn pri via loka grupo/agado (adreso, telefono, retpaĝoj, kurs-horaroj, planitaj eventoj anoncindaj, ktp) detaligu dorse.

 132-134 Boulevard Vincent-Auriol 75013 Paris
Telefono : 01 44 24 50 48

 <sekretario@sat-amikaro.org> <www.sat-amikaro.org>
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