Aliĝilo

91-a Kongreso de SAT

5 – 12 aŭgusto 2018
Kragujevac, Serbio
S e v i p o vas , pr ef er e u zu
l a r et a n a l iĝ i l on
Esperanto kaj transnacia komunikado en la inform-teknologia epoko

https://goo.gl/forms/wsvFN1buoBfYJhkk2
Bv. nepre respondi la demandojn kun steleto (*).

Personaj datumoj
Mi estas* : s-ino ( ) / s-ro ( )
Persona nomo*: ............................................... Familia nomo*: ...................................................................
SAT-Matrikulo: ................................................ Lando*: ...............................................................................
Poŝtkodo*: ...................................................... Urbo*: .................................................................................
Strato*: ............................................................ Numero*: ............................................................................
Telefono: ......................................................... Retadreso*: ........................................................................
Mi bezonas invitilon kaj kontaktos OKK por individua traktado. JES (

) / NE (

)

Protekto de la privateco
Bonvolu klare indiki vian konsenton aŭ malkonsenton pri la jenaj punktoj:
Mi konsentas, ke miaj nomo kaj adreso aperu en la kongreslibro*: JES ( ) / NE ( )
Mi konsentas, ke miaj nomo kaj retadreso aperu en la kongreslibro*: JES ( ) / NE ( )
Mi konsentas, ke miaj fotoj el la Kongreso aperu rete*: JES ( ) / NE ( )
Mi konsentas, ke miaj fotoj el la Kongreso aperu surpapere*: JES ( ) / NE ( )

Kotizoj (eŭroj)1
Aliĝo pagita antaŭ dato2:

15.01.2018

28.02.2018

30.04.2018

30.06.2018

Poste

SAT-membro ................................

40 €

45 €

50 €

55 €

60 €

SAT-junulo (ĝis 25-jara) ...............

15 €

20 €

25 €

30 €

35 €

Ne-membro de SAT .....................

50 €

55 €

60 €

65 €

70 €

Juna ne-membro de SAT ..............

20 €

25 €

30 €

35 €

40 €

Familiano, koramik(in)o, aŭ nepra akompananto pagas 50% de la respektiva kotizo, kiun li / ŝi pagus aliĝante sola.
Speciala rabato por la plej fruaj aliĝintoj: Se vi aliĝas kaj pagas la kotizon dum la 90-a Kongreso de SAT en Gimpo,
por ĉiu plenkreskulo validas la kotizo 25 € kaj por junulo 10 € + validas la ĉi-sube indikitaj rabatoj.
• Infanoj ĝis 15 jaroj ne pagas kotizon.
• Aliĝantoj el Ĉeĥio, Estonio, Hungario, Litovio, Latvio, Pollando kaj Slovakio ĝuas 30% rabaton
• Aliĝantoj el Albanio, Bulgario, Rumanio, eksa Jugoslavio (krom Slovenio), kaj eksa Sovetunio (krom Estonio,
Litovio kaj Latvio) kaj ekster Eŭropo (krom Aŭstralio, Izraelo, Japanio, Korea Respubliko, Kanado, Sud-Afriko kaj
Usono) ĝuas 50% rabaton.
• Kongresaneco ne estas transdonebla al alia persono.
• La kotizo ne estas repagebla senkonsidere pro kia kaŭzo la aliĝinto ne povas partopreni la kongreson.
• La kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn, kaj aliajn aparte pagendajn aferojn, ankaŭ nenian asekuron.
• Aliĝilon kaj mendojn sen pago de la kotizo la OKK ne traktos.
• Sciu ke la kongresa helpofonduso ekzistas por helpi senmonajn kongresontojn.

Donaco al la kongresa kaso : ............... eŭroj. Sume kun la kotizo mi pagas entute*: …..…....€
Loko, dato_______________________________ Aliĝanto (subskribo) ________________________________
1
2

Partoprenintoj de ambaŭ antaŭaj kongresoj samjaraj (ILEI, UK) ricevos rabate 20%-an repagon de la SAT-kongresa kotizo.
La aliĝo validas nur post kompleta pago de la kongreskotizo. La kotizo dependas de la dato de pago.

Kontribuo al la programo
Mi povas kontribui al la kongresa programo per:
Prelego (temo): ................................................................................................................................................
Debato / diskutrondo (temo): .............................................................................................................................
Kultura programero (priskribo): .........................................................................................................................
Alitipa programero (priskribo): ..........................................................................................................................
Por proponi rezolucion/diskuton kadre de la laborkunsidoj, bv. turni vin al SAT.
Por peti fak-kunsidon, frakci-kunsidon aŭ soci-politikan forumon, bv. turni vin al OKK.

Loĝado kaj manĝoj
La kongreso okazos kaj la kongresanoj loĝos kaj povos
manĝi en la hotelo "Kragujevac", kiu okupiĝas ĉefe pri la
kongresa turismo (http://www.hotelkragujevac.com/en/).
Situanta en urbocentra loko izolita de la urbotrafika
bruo, kun 160 litoj, teknike ekipitaj salonoj, restoracio
kaj bufedejoj ĝi disponigas kontraŭ moderaj prezoj ĉion
necesan por agrabla restado kaj sukcesa kongreso.
Ĝiajn prezojn vi povas vidi ĉe
Apudaj restoracioj kaj kafejoj ankaŭ proponas spacon
kaj variajn menuojn por agrabla tempo en kongresaj
paŭzoj kaj vesperoj.

Ekskursoj
El "Korala kanalo"
de Groto de Resava

La turisma programo de la Kongreso inkluzivas pli proksiman konatiĝon kun la
urbo mem, vizitojn al naturaj belaĵoj kaj kultur-historiaj vidindaĵoj de la regiono,

renkontiĝon kun etno-tradiciaj
heredaĵoj,
gustumadon
de
serbiaj frandaĵoj.

El la reĝa preĝejo–maŭzoleo sur Oplenac, Topola: mozaikaj replikoj
de mezepokaj freskoj el kelkdeko da serbaj monakejoj kaj preĝejoj

Vi ricevos aparte mendilon por loĝado, manĝado, ekskursoj kaj eventuale aliaj kongresaj servoj.
Se vi ne jam pagis kontante la kotizon dum la Kongreso en Gimpo, bonvolu pagi jene (indiku vian pagmanieron):
( ): Poŝtkonto n-ro 1234-22 K, Paris; IBAN: FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064; BIC: PSSTFRPPPAR
( ): Konto de SAT ĉe UEA: satx-s
( ): Konto de OKK (en Serbio): bonvolu peti ĝin de OKK (pilipovickg@gmail.com)
( ): Bankĉeko (nur francaj bankĉekoj povas esti akceptataj) al SAT-sidejo: SAT, 67, avenue Gambetta FR-75020
PARIS – FRANCIO
Bonvolu sendi informon pri viaj aliĝo kaj kotizpago al SAT (financoj@satesperanto.org) kaj al OKK
(radojica.petrovic.rs@gmail.com, pilipovickg@gmail.com).
Prefere aliĝu elektronike per https://goo.gl/forms/wsvFN1buoBfYJhkk2 , sed kaze de neeblo bv. sendi paperan
aliĝilon al Radojica Petroviĉ (por SAT), Bul. oslobodjenja 36, RS–32000 Ĉaĉak, Serbio

Bonvenon en Serbio por kongresi kun SAT!

