Certificate of
Citizenship

Atesto de
Civitaneco

Lokönenie
This is to certify that

Ĉi tiu estos atesti ke

is a Lokönenie citizen and is entitled to all
the rights and priviliges and is subject to all
the responsibilities, obligations and duties of
a Lokönenie citizen. Lokönenie is an Open
Source Nation. As a citizen, one agrees to
the following.

estas Lokönenie civitano kaj rajtas ĉiuj
rajtoj kaj priviliges kaj estas la objekto de
ĉiuj respondecoj, devoj kaj devoj de
Lokönenie civitano. Lokönenie estas Libera
programaro Lando. Kiel civitano, unu
konsentas la sekvontan.

One is free to share—to copy, distribute and
transmit all content located on the Lokonenie
Wiki, as well as to remix—to adapt the documents for the benifit of fellow citizens.

Unu estas libera por divid—al kopio, distribu
kaj elsend ĉiuj enhavo troviĝ sur la Lokönenie Vikio, kaj ankaŭ al remix—al adapt la
dokumentoj por la benifit de sampatrianoj.

Under the following conditions:
That one must attribute the content in the
manner specified by Lokönenie (but not in
any way that suggests that they endorse you
or your use of the work).One may not use
this content for commercial purposes.And
that one must share alike—If one alters,
transforms, or builds upon this work, one may
distribute the resulting content only under the
same or similar agreement to this one.

Sub la sekvontaj kondiĉoj:
Kiu oni devas imputi la enhavon laŭ la
maniero per kiu specifita de Lokönenie (sed
ne iel ajn tio sugest ke ili aprob vi aŭ via uzo
de la laboro).Unu eble ne uzi ĉi tiu enhavo
por komerca purposes.And tio oni devas
divid simila—Se unu ŝanĝ, transform, aŭ
konstru sur ĉi tiu laboro, unu povus distribu
la rezultinta enhavo nur sub la sama aŭ
simila interkonsento al ĉi tiu unu.
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