
Supplément au n°5-6 (1403-1404), mai-juin 2022 de Sennaciulo 

ALIĜILO
Mi estas viro (…) virino (…) alia (…)

Persona nomo: ______________ Familia nomo: _____________________

SAT-Matrikulo: __________________________ Lando: _____________________

Poŝtkodo: __________________________ Urbo: ______________________

Strato: __________________________ Numero: ______________________

Telefono: __________________________ Retadreso: ______________________

Mi bezonas invitilon 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 (    )

Kongreskotizoj pagitaj antaŭ dato: 28.02.2023 30.04.2023 30.06.2023 Poste

SAT-membro 45 € 50 € 55 € 60 €
SAT-junulo (ĝis 25-jara) 20 € 25 € 30 € 35 €
Ne-membro de SAT 55 € 60 € 65 € 70 €
Juna ne-membro de SAT 25 € 30 € 35 € 40 €
Familiano, koramik(in)o, aŭ nepra akompananto pagas 50% de la respektiva kotizo, kiun li/ŝi pagus aliĝante sola.

Nomo kaj kontaktinformoj de tiu persono: ________________________________________________

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

• La kotizo estos redonota se la Kongreso ne okazos pro objektivaj kaŭzoj (limigoj pro Kovim-19 ks.). Tiuokaze la
Kongreso denove okazos en virtuala formo.

Donaco al la kongresa kaso : ............... eŭroj. Sumo de kotizo kaj eventuala donaco estas: …..…..…....€



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

Dumkongresaj ekskursoj

Greziljono troviĝas en turisma regiono kun multaj vidindaĵoj, interesaj de la historia kaj arta vidpunktoj. La OKK
proponas duontagan busan ekskurson al Trélazé, kun vizito de muzeo pri ardezprilaborado kaj duontagan viziton al
la apoteko de Baugé, kun 30 minuta piedirado ekde Greziljono. Krome, estas antaŭvidita tuttaga ekskurso al
Anĝevo (Angers). Detaloj pri prezoj venos pli poste.

Alveno kaj foriro
Alvena dato kaj horo: ______
Forira dato kaj horo  : _____

Mi alvenas en Greziljono per...
O  per privata veturilo kaj akceptas kunveturigi aliajn personojn
O   per privata veturilo, sed ne kunportas aliajn personojn
O   per publika transporto kaj precizigas ĉi sube daton, horon, lokon
O  Mi petas sugeston pri trajno/buso kaj pri ebleco kunveturi
O  Mi ne scias nun, mi zorgos iam poste

Loĝado kaj manĝoj

Mi ŝatus loĝi en :

O  ĉambro granda por 1 persono aŭ rulseĝula ĉambro (38 €) 
O  ĉambro por 1 persono (27 €) 
O  ĉambro por 2 personoj (19 €) 
O  ĉambro por 3 ĝis 4 personoj (14 €) 
O  ĉambro laŭ tarifo fleksebleco (dormejo aŭ ajna) (9 €) 
O  kampadejo (5 €) 
O  kampadejo kun elektrokonekto 230V (7 €) 

Mi pagas por _____________ tagnoktoj do sume ______ EUR
Mi preferas loĝi samĉambre kun ________________ (indiku la nomon de alia aliĝinto al la Kongreso)

En la kastelo eblas mendi 3-fojajn manĝojn kontraŭ 25 EUR tage. Bv. indiki, ĉu vi emas partopreni komunajn
manĝojn, aŭ deziras manĝi memstare.

Mi volas partopreni komunajn manĝojn ______________________ (jes/ne)
Manĝoprefero: O ĉiomanĝanto       O vegetarano  O vegano 

La aliĝkotizon kaj (ne nepre, sed dezirinde) anticipan pagon por loĝado kaj manĝoj sendu al la konto de SAT:
al la poŝtkonto n-ro 1234-22 K, La Banque Postale, Paris IBAN : FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064
BIC : PSSTFRPPPAR
al la konto de SAT ĉe UEA : satx-s
Bankĉeko (nur francaj bankĉekoj povas esti akceptataj) al SAT-sidejo: SAT, 67, avenue Gambetta FR-75020,
PARIS – FRANCIO
Nepre indiku la celon de la pago!
La aliĝilon en elektronika formo kun konfirmo de ĝiro sendu al:  financoj@satesperanto.org 

Loko, dato_______________________________  Aliĝanto (subskribo) ________________________________

mailto:financoj@satesperanto.org

