81-a KONGRESO DE SAT - KAZANLAK (BG)
09-15.08.2008

OKK: inĝ Svoboda Damjanova, Septemvrina Ivanova, Dimitar Nikolov, Demir Ivanov,
Petko Denev, d-ro Donka Danova, Ivanka Stojanova.
Korespondadreso: Svoboda Ganĉeva Damjanova, Makariopolski n˚7, BG-6100 Kazanlak,
Bulgario. , tel: +359.431.82303; poŝtelefono +359.886754593; rete: boka_esp@abv.bg;
skype:svobodada
Septemvrina Ivanova Donĉeva, Emanuil Manolov 14, BG-6100 Kazanlak, Bulgario, tel: +359.431.78293,
poŝtelefono: +359.889054228, rete: sid66@abv.bg, per skype: sidesp21.
Kongreskotizoj en eŭroj

ĝis 28.02.08

ĝis 30.04.08

ĝis 30.06.08
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- Infanoj ĝis 15 jaroj ne pagas kotizon
- La partoprenantoj el CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SL kaj SK ĝuas 30 % rabaton.
- La partoprenantoj el AL, BG, RO, eksa YU (krom SL) kaj eksa SU (krom EE, LT, kaj LV), kaj ekster Eŭropo (
krom Aŭstralio, Israelo, Japanio, Kanado, Sud-Afriko kaj Usono) ĝuas 50 % rabaton.
- Kongresaneco ne transdonebla al alia persono. La kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn kaj aliajn aparte
pagendajn aferojn, ankaŭ nenian asekuron.
- La kotizo ne estas repagebla senkonsidere pro kiu kialo la aliĝinto ne povas partopreni la kongreson.
- Aliĝilon sen pago de kotizo kaj pago de unu tranokto, la OKK ne traktos.
Atentu: Personoj el la landoj, kiuj bezonas enirvizon por Bulgario, devas indiki tion antaŭ la 30-a de aprilo
2008. Pli poste ne plu eblos trakti tion. Ni petas ke vizpetantoj nepre aldonu necesajn datumojn.

ALIĜILO KAJ MENDILO
Ĉiu aliĝanto uzu apartan aliĝilon. La aliĝilon bonvolu plenigi PRESLITERE, kaj sendi al la OKK.
Persona nomo : .................................................................Familia nomo: .................................................................
Adreso (poŝtkodo, urbo, strato, ŝtato):.........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Naskiĝjaro:........................................................telefonnumeroj: .................................................................................
Retadreso:.........................................................Fakso: .......................................SAT-matrikulo.................................
Mi planas alveni :(dato, transportilo).............................................Mi planas forveturi:.................................................
Mi deziras dividi ĉambron kun:....................................................................................................................................
Mi estas vegetarano : .................jes.................................ne
Manĝoj (la tuttaga ekskurso inkluzivas tagmanĝon) cirkligu la elektitajn manĝojn - T: tagmanĝo = 5 €; V: vespermanĝo = 6 €
9: T

V;

10: T

V;

11: T

V;

12: T

V;

13: T

V;

14: T

V;

15: T

V;

Sume: Nombro de tagmanĝoj x 5 =.................... + nombro de vespermanĝoj x 6 =.......................Entute :................
Supplément au n˚ 12(1230) de Sennaciulo

Tranoktado :
Hotelo "Kazanlak" - kun matenmanĝo
K 1 - unulita ĉambro kun TV, bankuvo, malvarmigilo (klimatizo)
K 2 - dulita ĉambro kun TV, bankuvo, malvarmigilo (klimatizo)
K 3 - dulita ĉambro kun duŝejo
Hotelo "DNA" - (sen matenmanĝo) havas nur 25 lokojn kaj troviĝas proksime de hotelo "Kazanlak"
K 4 - unulita ĉambro kun duŝejo, TV
K 5 - dulita ĉambro kun duŝejo, TV
Komuna loĝejo nur por bulgaroj (sen matenmanĝo)
K 6 du kaj trilitaj ĉambroj kun duŝejo sen viŝtukoj
Kategorioj
K1

Nombro de
tranoktoj

K2

Sumo

21 €

€

15 €

€

19 €

K3
K4

€

13 €

K5

€

9 €

K6
Ekskursoj :
Tuttaga :

Prezoj

€

5 €

€

T1: Kazanlak - Veliko Tarnovo - Arbanasi - Drjanovo groto - Kazanlak (merkrede)
Prezo: 25 € (kun tagmanĝo)

Duontagaj : D1: Kazanlak - Etara - montopinto "Ŝipka" - 5 €
D2: Kazanlak - v. Ŝipka - tracaj objektoj - muzeo de la rozo - 4,5 €
D3: Kazanlak - traca tombejo - etnografa muzeo - urba muzeo (kun galerio) - 5 €
Postkongreso : Ekskurso de Kazanlak - Plovdiv - Ĉepelare - Devin - Dobriniŝte - Melnik - Rila monahejo - Soﬁo.
Prezoj :
255 € se grupo de 45 esperantistoj (por persono)
265 € se grupo de 35 esperantistoj (por persono)
284 € se grupo de 25 esperantistoj (por persono)
Kalkulo :
Kongresa kotizo laŭ tabelo...............................................€
Manĝoj entute..................................................................€
Tranoktado entute............................................................€
Ekskursoj entute..............................................................€
Libervola donaco.............................................................€
---------------------------SUMO ENTUTE..............................................................€
KIEL PAGI ?
El eksterlando per € al Bulgario: ĉe PRoCreditBank: IBAN : BG15PRCB92301420888910 - BIC : PRCBBGSF
Pago per levoj ĉe la sama banko: BGN: BG65PRCB92301020888916
Por tiu kiuj ne povas pagi al Bulgario, pagu al SAT kun indiko ke temas pri la kongreso:
IBAN: FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064 - BIC: PSSTFRPPPAR aŭ al la SAT-konto ĉe UEA: satx-s.
Tiuj kiuj deziras prelegi aŭ partopreni en la kultura programo bonvolu kontakti la OKK-on.
Supplément au n˚ 12(1230) de Sennaciulo

