
	  

Tutmonda	  KER-‐sesio	  
	  

Sindevigo	  de	  la	  organizanto	  de	  la	  ekzamensesio	  
	  
Mi	  __________________________________________________________________________________________.	  	  	  

(nomo,	  familia	  nomo,	  titolo	  kaj	  profesio),	  

naskiĝinta	  en	  __________________________________	  (urbo,	  lando)	  	  _______________________	  (dato)	  	  

loĝanta	  en	  ______________________________________	  __________________________(kompleta	  adreso)	  

akceptas	  la	  honoran	  taskon	  esti	  organizanto	  de	  la	  Tutmonda	  KER-‐sesio,	  	  

okazigota	  la	  ______an	  de	  _________	  	  201____	  en_________________________________________	  (urbo,	  lando).	  	  

	  
Ø Mi	  konscias	  pri	  la	  oficiala	  trajto	  de	  mia	  rolo	  kaj	  	  
Ø promesas	  trakti	  la	  ricevitajn	  datumojn	  pri	  la	  ekzamenoj	  kaj	  kandidatoj,	  kaj	  aliajn	  

materialojn	  tre	  konfidencaj,	  t.e.	  pri	  ili	  ne	  faros	  kopiojn	  kaj	  ne	  misuzos	  ilin.	  	  
Ø Mi	  zorgos	  pri	  la	  teknika	  kaj	  varba	  preparoj	  de	  la	  sesio	  kaj	  	  
Ø restas	  en	  administra	  kontakto	  kun	  la	  respondeculino	  Katalin	  Kovats.	  	  
Ø Mi	  zorgos	  pri	  la	  sekureco	  de	  la	  sesio,	  disponigo	  de	  taŭga	  ekzamenejo	  kaj	  tie	  garantias	  la	  

senĝenan	  ekzamentempon.	  	  
Ø Mi	  zorgos	  pri	  la	  traktado	  kun	  la	  disponigonto	  de	  la	  ekzamenloko	  kaj	  prizorgos	  la	  necesajn	  

teknikaĵojn.	  	  
Ø Mi	  kolektos	  la	  kurskotizojn	  kaj	  ilin,	  plej	  malfrue	  je	  tri	  semajnoj	  antaŭ	  la	  ekzameno,	  ĝiros	  al	  

UEA,	  laŭ	  la	  indikoj	  de	  la	  KER-‐AGENDO.	  
Ø Mi	  helpas	  trovi	  ekzamengvidonton	  kaj	  kun	  tiu	  persono	  maksimume	  kunlaboros	  por	  la	  

sukcesa	  okazigo	  de	  la	  sesio.	  	  	  
Ø Se	  necesos,	  mi	  engaĝos	  ankaŭ	  aliajn	  helpantojn.	  	  
Ø Antaŭ	  la	  ekzameno	  mi	  printos	  la	  ricevitajn	  aliĝintojn	  kaj	  ilin	  subskribigos	  al	  la	  kandidatoj,	  

kiuj	  per	  tio	  agnoskos	  la	  ĝustecon	  de	  siaj	  datumoj.	  	  
Ø Dum	  la	  ekzameno	  mi	  provos	  kontaktiĝi	  kun	  K.	  Kovats,	  por	  raporti	  pri	  la	  disvolviĝo.	  	  
Ø Post	  la	  ekzameno	  mi	  helpos	  kolekti	  la	  ekzamentestojn	  kaj	  prizorgi	  ilin	  laŭ	  la	  instrukcioj	  de	  

la	  ekzamengvidanto.	  	  
Ø Mi	  prizorgos	  la	  financajn	  flankojn	  de	  la	  ekzamensesio,	  t.e.	  solvos	  tra	  mia	  asocio	  la	  luadon	  

de	  la	  ekzamenloko,	  financos	  la	  kopiadon	  de	  la	  testoj	  kaj	  ties	  alpoŝtigon	  al	  Budapeŝto.	  
Ø Post	  la	  ekzameno	  mi	  sendos	  mallongan	  raporton	  tra	  	  Katalin	  Kovats	  al	  UEA	  pri	  la	  farita	  

laboro	  kaj	  spertoj.	  	  
Ø Laŭ	  miaj	  ebloj	  kaj	  lokaj	  cirkonstancoj	  mi	  eluzos	  la	  ekzamensesion	  por	  varbado	  kaj	  

diskonigo	  de	  Esperanto	  en	  nia	  regiono.	  	  
Ø Mi	  notas	  ke	  en	  ajnaj	  problemo	  kaj	  dubo	  mi	  tuj	  kontaktos	  la	  respondeculinon,	  Katalin	  

Kovats,	  kiu	  en	  la	  nomo	  de	  UEA	  taskis	  min	  por	  tiu	  laboro.	  	  
	  
Ø Por	  tiu	  mia	  kontribuo	  mi	  ne	  petas	  honorarion.	  	  
	  
Dato:	  	  

_______________________________________________	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   subskribo	  
	  
	  

Bv.	  subskribi	  la	  dokumenton	  kaj	  ĝin	  sendi	  al	  Katalin	  Kovats,	  skanite	  aŭ	  poŝte	  al	  la	  adreso	  	  
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