TAOTLUSE REGLEMENT
2019
ECU Ekbaum Stipendium (“Stipendium”) saajaid valib Estonian (Toronto) Credit
Union Limited (“ECU”) nõukogu liikmeist ja teenistujaist koosnev neljaliikmeline
komitee (“komitee”). Autasud tunnustavad ECU liikmeid, kes gümnaasiumi järgselt
täisajaliselt õpinguid jätkavad, kes on tegevad eesti ühiskonnas ja kes vastavad
alltoodud nõuetele.

Komiteel on õigus otsustada, kui mitu stipendiumi välja antakse. Komitee jätab endale
õiguse stipendiume mitte määrata.
Stipendiumite jagamisel arvestatakse järgmisega:
i)
Taotleja osalus eesti ühiskonnas juhtivatel kohtadel edendades eesti
kultuuri ja keelt, ja
ii)
Kirjalik arutlus teemal “Eestlus Põhja-Ameerikas – kuhu lähed?”.

Taotlus võib olla inglise või eesti keeles, kuid meie tänu neile, kes esitavad eestikeelse
taotluse ja arutluse.
Autasu kandideerimiseks on vaja täita järgmised punktid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

esitada avaldus koos lisadega 25. märtsiks 2019;
taotleja on alla 26 aastat vana 30. aprillil 2019;
on ECU liige;
on gümnaasiumijärgselt vähemalt esimesel kursusel jätkates õpinguid
mõnes kõrgkoolis või muus õppeasutuses 25.märtsil 2019;
pole varem saanud ECU Ekbaum stipendiumi;
on nõus kohale tulema ECU aasta peakoosolekule 10.aprillil 2019, kell
19.00 või kui seda pole võimalik teha, siis lisalehel esitada põhjendus;
on nõus, et ECU võib oma promo materjalides kasutada tema nime, elulugu,
fotot, arvamust ECU kohta ja arutelu.
*****

ECU Ekbaumi stipendiumi sooviavaldus 2019

Nimi

Sünd.

email

Telefon:

Aadress:
ECU liige aastast
Õppeasutus, programm, aasta:

ECU on minu pank, sest… (kirjelda, miks sulle meeldib siin oma pangandust teha):

Saada järgmised dokumendid aadressil ekbaum@estoniancu.com (märgi ära
dokumendid, mis oled lisanud; palun tee kindlaks, et kõik on olemas, enne kui ära
saadad!):
Curriculum vitae;
Lühike elulugu (umbes 80 sõna);

Väljavõte õppeasutusest (hinneteleht või kursuste ülevaade)

Arutlus “Eestlus Põhja-Ameerikas – kuhu lähed?” (umbes 250 sõna);
Digitaalfoto enesest

pdf käesolevast täidetud sooviavaldusest (või faksituna 416.465.8842 ja teised
dokumendid elektrooniliselt).

Kinnitan, et olen lugenud Ekbaumi sooviavalduse reglementi ja kui mulle määratakse
ECU Ekbaumi Stipendium, luban tulla Estonian (Toronto) Credit Union Limited aasta
peakoosolekule Eesti Majas 10. aprillil 2019, kell 19.00 välja arvatud juhul, kui komitee
nõustub minu puudumisega juurdelisatud põhjenduse alusel, ning et lisatud andmed ja
dokumendid on korrektsed.
Annan siinjuures nõusoleku, et ECU võib minuga ühendust võtta mu
pangandusvajaduste kohta.
Oman kõiki õigusi saadetud materjalidele ja luban ECU’l kasutada minu nime, eluloo
kirjutist, fotot ja 250-sõnalist arutlust promo materjalides.

Sooviavaldaja allkiri

________________________
Kuupäev

