
                    85-a SAT-KONGRESO Jalto 11.08 – 18.08.2012

                         ALIĜILO

Persona nomo _____________________________ Familia Nomo ______________________________________

Plena adreso (poŝtkodo, urbo, strato ktp) __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Telefonnumero(j) ___________________________________________ Fakso ________________________

Retadreso ___________________________________________________________________________________

Viro/virino(trastreku) Naskiĝjaro (por havigi junulan/infanan tarifon) __________ SAT-Matrikulo:__________

Vegetarano: _________ Ĉiomanĝanto: ________ Manĝoj memzorge: ______________

Aliaj dietaj limigoj: ___________________________ Fizikaj limigoj: ___________________________________

Partoprentempo (se pli longa aŭ ne la tutan kongreson): de la:________ ĝis la:________________

Mi planas alveni (dato, transportilo):     _______________________________________________ / detaloj poste.

Mi planas forveturi (dato, transportilo): _______________________________________________ / detaloj poste.

Mi povas kontribui al la kongresa programo per:

-prelego pri la ĉeftemo  (Tutmondiĝo kaj nacia fenomeno)_________________________

-faka prelego (temo)____________________________________________________

-populara prelego/debato (temo)___________________________________________

-kultura programo (priskribo)_____________________________________________

-alia interesa 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 SAT.

KONGRESKOTIZOJ
Kongreskotizoj (en €)       Ĝis: 31.01.12 31.03.12. 31.05.12. 31.07.12. Pli poste
SAT-membro 40 45 50 55 60
SAT-geedzoj (se ambaŭ) 60 70 80 85 90
SAT junul(in)o ĝis 25 j. 15 20 25 30 35
Nemembro de SAT 50 55 60 65 70
Junula nemembro de SAT 20 25 30 35 40

-Infanoj ĝis 15 jaroj ne pagas kotizon
-La partoprenantoj el Ĉehio, Estonio, Hungario, Litovio, Latvio, Pollando kaj Slovakio ĝuas 30% rabaton
-La partoprenantoj el Albanio, Bulgario, Rumanio, eksa Jugoslavio (krom Slovenio) kaj eksa Sovetunio (krom Estonio, Litovio 
kaj Latvio) kaj ekster Eŭropo (krom Aŭstralio, Izraelo, Japanio, Kanado, Sud-Afriko kaj Usono) ĝuas 50% rabaton
- Membroj de Ukrainia Esperanto-Asocio  ĝuas 75% rabaton (anstataŭ 50%).
-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 sen pago de la  kotizo kaj mendo de loĝado la OKK ne traktos
-La mendiloj por loĝado kaj ekskursoj estos traktataj nur post ricevita 30% antaŭpago.

Ĉiu mendo estas transdonebla al alia persono kun informo al OKK ĝis unu semajno antaŭ la kongreso. Okaze de 
kompleta nuligo de la mendo la OKK retenas 10% de la mendita servo.

Limdato por peti invitleteron estas la 1-a de junio 2012
Mi bezonas invitleteron simplan ___ (senpage) konfirmota ĉe notario ____ (€ 10)

PLENIGU SE PASPORTO: NUMERO: VALIDA EKDE:    ĜIS: 
VIZO BEZONATA: MI SENDAS FOTOKOPION DE LA PASPORT-PAĜO KUN FOTO

PAGEBLECOJ
Rimarkigo:  Tuj post la pago la plenigitan aliĝilon sendu al la OKK kaj indiku al kiu konto estas transĝirita la pago.

El eksterlando per eŭroj:
* Poŝtkonto: SAT nº 1234-22 K, Paris.
*Konto de SAT ĉe UEA: satx-s
Rimarkigo: Se vi pagas tra SAT (Parizo), sendu al SAT kopion de via aliĝilo  (kune kun la pago aŭ informoj pri ĝi)!
Partoprenontoj el Ukrainio kaj  Rusio pagos senpere al OKK
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MENDILO
   

Tranoktoj  - Ĉiuj prezoj por unu persono.  Deviga antaŭpago 30%  Noktoj          Entute   Antaŭ-pago

    Ripozejo                   Inkluzivas  nepran 3-fojan manĝadon

Garantio pri loko nur ĝis 31.05.2012.  Post tiu dato estas konsilinda anticipe kontroli ĉe OKK.

Ĉiuj ĉambroj estas 2-litaj kun oportunaĵoj (sed duŝejo kaj necesejo en unu ejo)

 2-lita ĉambro                      11.08 ĝis 22.08  €308   aŭ datoj ____ĝis____   ____ x € 28  = € .........  €  .............

 2-lita ĉambro por 1 persono 11.08 ĝis 22.08  €440   aŭ datoj ____ĝis____   ____ x € 40  = € .........  €  .............
                                                 
        

  Studenta   komunloĝejo   sen manĝado

La komunloĝejo situas en alia parto de la urbo. Kvankam la urbo estas negranda, por atingi la kongresejon 
loĝantoj de la studenta komunloĝejo bezonos  veturi tien kaj reen per urbaj aŭ menditaj busetoj.

 2-lita ĉambro (varma akvo) 11.08 ĝis 22.08  €110   aŭ datoj ____ĝis____   ____ x € 10  = € .........  €  .............

 4-lita ĉambro (varma akvo) 11.08 ĝis 22.08  €99     aŭ datoj ____ĝis____   ____ x € 9  = € .........  €  .............

2-lita ĉambro (malvarma akvo) 11.08 ĝis 22.08  €77     aŭ datoj ____ĝis____   ____ x € 7  = € .........  €  .............

4-lita ĉambro (malvarma akvo) 11.08 ĝis 22.08  €66     aŭ datoj ____ĝis____   ____ x € 6  = € .........  €  .............

Manĝado en studenta manĝejo (pago surloke):  matenmanĝo – €2,  tagmanĝo – €3, vespermanĝo - €2  

Ekskursojn oni pripagos surloke

Kongresa kotizo laŭ la tabelo (sur la unua paĝo)  €  .............

Invitletero konfirmota ĉe notario (detaloj sur la unua paĝo) € 10  €  .............

Donaco "Helpfonduso - Kongresontoj" (helpas meritajn membrojn nekapablaj pagi partoprenon)  €  .............

Libervola donaco (subvencias la kongreson)  €  .............
   ________

SUMO ENTUTE             € ________

Mi pagis kotizon kaj loĝadon al la konto:________________________________________________
Sendu pagon laŭ detaloj sur la unua paĝo
NB: Se vi pagas tra SAT (Parizo), sendu al SAT kopion de via aliĝilo (kune kun la pago aŭ informoj pri tio)!

Dato .................................. Subskribo .....................................................................................

ADRESOJ DE LA ORGANIZA KONGRESA KOMITATO

Poŝtadreso : p/k 489, E-klubo “Tero”, 98600-Yalta, Ukraine

Retadreso : jefim_z@mail.ru

Skajpo : terano37

http://satesperanto.org/jefim_z%20%C4%88E%20mail.ru

