Por registriĝi kiel Civitano de la Mondo (tio estas senpaga) sendu la ĉi suban formulon plenigitan kaj
subskribitan. Laŭeble sendu vian legitimfoton
CIVITANOJ DE LA MONDO,
UEA-kodo : civi-p
66 boulevard Vincent Auriol,
75013 PARIS (Francio).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Konscia pri miaj respondecoj kaj decidinte akiri la rekonon de miaj rajtoj kiel membro de la tutmonda
komunumo, mi petas, konservante mian ŝtatanecon, esti registrita kiel civitano de la mondo ».
FAMILIA NOMO : .....................................................................

Fraŭlina aŭ kroma nomo : .............................................................

PERSONA NOMO : ......................................................................

Naskiĝloko : ........................................................................... .

Naskiĝdato : ..................................................................................

@ ......................................................................................... .

Loĝeja adreso : ....................................................................................................................................................................................... .
Poŝta adreso : ........................................................................................................................................................................................ .
POŜTA KODO , URBO kaj LANDO : ...................................................................................................................................................... .

En .....................................la .................................................
(subskribo :)

Por ricevi vian Mondcivitanan legitimkarton, vi povas elekti :
[] aŭ la tradician kartonan legitimkarton por 15 €, (8 € okaze de malfacilaĵo)
[] aŭ la plastan karton por 20 €, (13 € okaze de malfacilaĵo)
Pago per moneroj, UEA-kodo : civi-p, aŭ per ĉeko je la ordono de « Citoyens du Monde »
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