
93-a SAT-kongreso Bjalistoko, 25.07–01.08.2020
Persona nomo: __________________________ Familia nomo: __________________________

SAT-Matrikulo: __________________________ Lando: __________________________

Poŝtkodo: __________________________ Urbo: __________________________

Strato: __________________________ Numero: __________________________

Telefono: __________________________ Retadreso: __________________________

Mi bezonas invi�lon kaj kontaktos OKK por individua traktado: 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 (    ) 

Kongresko�zoj pagitaj antaŭ dato: 15.01.2020 28.02.2020 30.04.2020 30.06.2020 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 respek�va ko�zo, kiun li/ŝi pagus aliĝante sola.

Nomo kaj kontak�nformoj de �u persono: ____________________________________________________

• Infanoj ĝis 15 jaroj ne pagas ko�zon.

• 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 ko�zo ne estas repagebla senkonsidere pro kia ka ŭzo la aliĝinto ne povas partopreni la kongreson.

• La ko�zo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn, kaj aliajn aparte pagendajn aferojn, ankaŭ nenian asekuron.

• La aliĝo validas nur post kompleta pago de la kongreskotizo. La kotizo dependas de la dato de pago.

LOĜADO – en studentaj domoj de Bjalistoka Politekniko

Prezoj por persono por nokto:

Tripersona studenta ĉambro kun banĉambro por 4 ĉambroj:       8 €

Tripersona studenta ĉambro kun banĉambro por 2 ĉambroj: 10 €

Unupersona ĉambro 18 €

Dupersona ĉambro 15 €

Mi alvenos la ____________ (daton), foriros la ____________ (daton), do mi mendas ____ noktojn.

Mi volas loĝi kun ____________________________________ (nomo[j])

MANĜADO – en la hotelo „Pod Herbem”:

Mi estas ĉionmanĝanto JES (    ) / NE (    )

Mi estas vegetarano JES (    ) / NE (    )

Mi estas vegano JES (    ) / NE (    )

Mi havas alergion/netoleremon: JES (    ) / NE (    ) Kiun? _______________

Matenmanĝo 7 €

Tagmanĝo 8,5 €

Vespermanĝo 7 €

Do mi mendas ____ matenmanĝojn, ____ tagmanĝojn kaj ____ vespermanĝojn. (bv skribi kiom)

por la uzo de OKK:

N-ro

Supplément au n°9-10 (1371-1372) de Sennaciulo



Kongresa ko�zo laŭ tabelo: ______ €

Loĝado: ______ €

Manĝado: ______ €

Libervola donaco: ______ €

Sumo entute: ______ €

Mi pagos per (ĉe ĝiro necesas la indiko: « Nomo » « Kongreso 2020 » ):

(    ) mia UEA-konto al satx-s

(    ) mia landa peranto de SAT

(    ) ĝiro al la bankokonto de SAT: Poŝtkonto de SAT n-ro 1234-22 K, La Banque Postale, Paris

IBAN: FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064

BIC: PSSTFRPPPAR

(    ) ĝiro al la bankokonto de OKK: IBAN: PL 45 1160 2202 0000 0000 5482 1484

BIC: BIGBPLPW

Loko, dato: __________________________ Subskribo: __________________________

La aliĝilon sendu al sat@espero.bialystok.pl kaj kopie al financoj@satesperanto.org.

Koresponda adreso: Bjalistoka Esperanto-Societo, Piekna 3, 15-282 Bialystok Polska

Telefono:  +48 665 223 316 Retadreso: sat@espero.bialystok.pl


