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Kongrestemo

Ekonomia Krizo - Kiam la venonta

Loko kaj dato
La 83-a kongreso de SAT okazos inter la 1-a kaj la 6-a de aŭgusto 2010 en Braŝovo, Rumanio
Kongresejo : Liceo "Andrei Ŝaguna" - festa salono (en la centro de la urbo)
Organiza Kongresa Komitato : Franjo Leveque-Provost, Guy Martin, Rodica TODOR, Constantin
MARCU, Mihaela MARCU, Gabriella Tibuleac, Cristina ALDESIU, Maria-Elena COCUZ, Rada
VLAICA
Korespondadreso :
Rodica TODOR
B-dul Valea Cetatii 22, bl. B 24, sc. A, ap. 5, 500289-Brasov, Romania, tel.
+40 722 792849
rete : rodica_todor@yahoo.com
Kongreskotizoj (en €)

ĝis 28.02.10.

ĝis 30.04.10.

ĝis 30.06.10.

pli poste

SAT-membro
SAT-geedzoj (se ambaŭ)
SAT-junul(in)o ĝis 25 j.
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Junula nemembro de SAT
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Infanoj ĝis 15 jaroj ne pagas kotizon.
La partoprenantoj el CZ, EE, HU, LT, LV, PL kaj SK ĝuas 30% rabaton.
La partoprenantoj el AL, BG, RO, eksa YU (krom SI), 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 transdoneblas al alia persono.
La kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn kaj aliajn aparte pagendajn aferojn, ankaŭ nenian
asekuron.
La kotizo ne estas repagebla senkonsidere pro kia kaŭzo la aliĝinto ne povas partopreni la
Kongreson.
Aliĝilon sen pago de kotizo la OKK ne traktos.

Pageblecoj
Pago per € ĉe ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, por SATk:
IBAN: RO21INGB0000999901157937 - BIC: INGBROBU
aŭ Konto de SAT ĉe UEA : satx-sal
prefere uzu la unuan konton ĉe ING Bank NV
Tiuj kiuj deziras prelegi aŭ partopreni en la kultura programo bonvolu kontakti la OKK-on.
ATENTU : Tiuj, kiuj bezonas enirvizon al Rumanio, bonvolu mem klopodi ĝin akiri. OKK
povas sendi nur invitleteron post la ricevo de la pasportnumero sur la aliĝilo. Al nealiĝantoj
OKK ne sendas invitleteron.
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Sabate 07.08 …..Tuttaga ekskurso T 2 – Bukureŝto**
- 09h00-19h00 ekskurso al Bukureŝto: vizito de la urbo (parte, buse) kun ĉiĉerono; muzeo de la vilaĝo
(liberaera), palaco Mogoŝoaia
- tranokto en Bukureŝto 7/8.08 kun matenmanĝo
- dimanĉe - merkrede matene (08.08 - 11.08)
-la riverdelto de Danubo, laŭ itinero, tranoktado sur hotelŝipoj*** (8/9, 9/10, 10/11.08)
Merkrede postagmeze – 11.08
-mallonga vizito laŭlonge de la marbordo de la Nigra Maro
-vespermanĝo en la fama vinberejo Murfatlar, kun gustumado de vinoj
-reveno kaj tranokto en Bukureŝto 11/12.08 kun matenmanĝo
Ĵaŭde – 12.08
-08h00-08h45 matenmanĝo
-10h00-12h00 vizito de la Palaco de la Parlamento
-12h00- libera programo****
-hejmenveturo

*La prezo de la Postkongreso, 7-12.08 (6 tagojn): 340 €, inkluzivas:
- tranoktadon en Bukureŝto (du noktojn kun matenmanĝo), vespermanĝon kun gustumado de vinoj en
Murfatlar, enirbiletojn, busvojaĝon, mineralan akvon kaj kafon survoje, krozadon per hotelŝipo.
** Oni povas aliĝi nur T2 (vizito de Bukureŝto, kun tranokto 7/8.08)
***La hotelŝipoj disponas nur po 9 du-litajn ĉambrojn, moderne ekipitaj per duŝejo, necesejo, televido,
aparatoj por refreŝigi la aeron kaj kontraŭ kuloj.
Pro tio, la nombro de la aliĝontoj estos limigita :
- 17 personoj (por unu hotelŝipo) + unu gvidanto
- 34 personoj (por du hotelŝipoj) + du gvidantoj
- 51 personoj (por tri hotelŝipoj + tri gvidantoj
Nepras plenumi la hotelŝipon, alie la kostoj estos multe pli altaj.
****Tiuj kiuj deziras resti en Bukureŝto, nepre devas anonci ilian intencon por antaŭmendi plian
tranoktadon ĝis la 15-a de marto 2010.
Nepre indiku sur via aliĝilo vian partoprenon al postkongreso.

