Kongreskotizoj

Kongreskotizoj

Kongreskotizoj

Infanoj (nask. post 1996-12-31) ne pagas kotizon.
La maldekstre indikita nombro validas por aliĝoj ĝis
2011-12-31. La meza nombro koncernas aliĝojn ĝis
2011-03-31 kaj la dekstra por aliĝoj post tiu dato
(ankaŭ surloke pagebla). Bonvole. signu per cirklo
aŭ kruco! Ĉiuj nombroj indikas eŭrojn (EŬR).

Infanoj (nask. post 1996-12-31) ne pagas kotizon.
La maldekstre indikita nombro validas por aliĝoj ĝis
2011-12-31. La meza nombro koncernas aliĝojn ĝis
2011-03-31 kaj la dekstra por aliĝoj post tiu dato
(ankaŭ surloke pagebla). Bonvole. signu per cirklo
aŭ kruco! Ĉiuj nombroj indikas eŭrojn (EŬR).

Infanoj (nask. post 1996-12-31) ne pagas kotizon.
La maldekstre indikita nombro validas por aliĝoj ĝis
2011-12-31. La meza nombro koncernas aliĝojn ĝis
2011-03-31 kaj la dekstra por aliĝoj post tiu dato
(ankaŭ surloke pagebla). Bonvole. signu per cirklo
aŭ kruco! Ĉiuj nombroj indikas eŭrojn (EŬR).

ĝis 2011-12-31 / ĝis 2012-03-31 / poste

ĝis 2011-12-31 / ĝis 2012-03-31 / poste

ĝis 2011-12-31 / ĝis 2012-03-31 / poste

Mi loĝas en Danio /Germanio
kaj ne membras en DEA/DEJO/GEA/GEJ:
80 / 90 / 110
Mi loĝas en Danio / Germanio kaj estas membro
kun voĉrajto en DEA / DEJO / GEA / GEJ:
44 / 54 / 74
Mi estas patrona membro de GEA:

Mi loĝas en Danio /Germanio
kaj ne membras en DEA/DEJO/GEA/GEJ:
80 / 90 / 110
Mi loĝas en Danio / Germanio kaj estas membro
kun voĉrajto en DEA / DEJO / GEA / GEJ:
44 / 54 / 74
Mi estas patrona membro de GEA:

Mi loĝas en Danio /Germanio
kaj ne membras en DEA/DEJO/GEA/GEJ:
80 / 90 / 110
Mi loĝas en Danio / Germanio kaj estas membro
kun voĉrajto en DEA / DEJO / GEA / GEJ:
44 / 54 / 74
Mi estas patrona membro de GEA:

8 / 18 / 38

8 / 18 / 38

8 / 18 / 38

Mi loĝas en Pollando kaj ne membras en PEA/PEJ:

Mi loĝas en Pollando kaj ne membras en PEA/PEJ:

Mi loĝas en Pollando kaj ne membras en PEA/PEJ:

40 / 45 / 55

40 / 45 / 55

40 / 45 / 55

Mi loĝas en Pollando kaj estas membro kun voĉrajto
en PEA / PEJ:

Mi loĝas en Pollando kaj estas membro kun voĉrajto
en PEA / PEJ:

Mi loĝas en Pollando kaj estas membro kun voĉrajto
en PEA / PEJ:

30 / 35 / 45

30 / 35 / 45

30 / 35 / 45

Mi ne loĝas en Danio / Germanio / Pollando

Mi ne loĝas en Danio / Germanio / Pollando

Mi ne loĝas en Danio / Germanio / Pollando

50 / 60 / 80

50 / 60 / 80

50 / 60 / 80

Mi uzas unu (!) el la sekvaj rabatoj ĉar mi estas
junulo (nask. inter 1985-01-01 kaj 1996-12-31) /
handikapulo kun atesto / akompanas partoprenanton
kun kiu mi vivas en la sama loĝejo / ricevas nur
ekzistosekurigan subtenon kaj sendas kopion de
koncerna dokumento ( en Germanio ALG II ).

Mi uzas unu (!) el la sekvaj rabatoj ĉar mi estas
junulo (nask. inter 1985-01-01 kaj 1996-12-31) /
handikapulo kun atesto / akompanas partoprenanton
kun kiu mi vivas en la sama loĝejo / ricevas nur
ekzistosekurigan subtenon kaj sendas kopion de
koncerna dokumento ( en Germanio ALG II ).

Mi uzas unu (!) el la sekvaj rabatoj ĉar mi estas
junulo (nask. inter 1985-01-01 kaj 1996-12-31) /
handikapulo kun atesto / akompanas partoprenanton
kun kiu mi vivas en la sama loĝejo / ricevas nur
ekzistosekurigan subtenon kaj sendas kopion de
koncerna dokumento ( en Germanio ALG II ).

-15 / -15 / 0

-15 / -15 / 0

-15 / -15 / 0

Mi aldonas donacon por subteni la kongresan kason :

+……. EUR
Mi konsentas pri danko kun indiko de la donaco kaj
de mia nomo en la kongresa libro.

Mi aldonas donacon por subteni la kongresan kason :

+……. EUR
Mi konsentas pri danko kun indiko de la donaco kaj
de mia nomo en la kongresa libro.

Mi aldonas donacon por subteni la kongresan kason :

+……. EUR
Mi konsentas pri danko kun indiko de la donaco kaj
de mia nomo en la kongresa libro.

Mi aliĝas al la kongreso en Berlin
25-a ĝis 28-a de majo 2012

Mi aliĝas al la kongreso en Berlin
25-a ĝis 28-a de majo 2012

Mi aliĝas al la kongreso en Berlin
25-a ĝis 28-a de majo 2012

(Titolo+)Nomo: _____________________________

(Titolo+)Nomo: _____________________________

(Titolo+)Nomo: _____________________________

Kunulo:

________________________________

Kunulo:

________________________________

Kunulo:

________________________________

Strato:

________________________________

Strato:

________________________________

Strato:

________________________________

kodo, urbo: ________________________________

kodo, urbo: ________________________________

kodo, urbo: ________________________________

tel./faks.:

tel./faks.:

tel./faks.:

________________________________

________________________________

________________________________

retadreso: ________________________________

retadreso: ________________________________

retadreso: ________________________________

Bv. publikigi
- en la kongreslibro  mian tutan adreson
 nur miajn nomon kaj urbon  nenion
- en pasvorte protektita listo en Interreto
 nur miajn nomon kaj urbon  nenion
Mi alvenos supozeble je: (dato, horo)
kaj foriros supozeble je: (dato, horo)
Mi venos  aŭte  trajne  alimaniere

Bv. publikigi
- en la kongreslibro  mian tutan adreson
 nur miajn nomon kaj urbon  nenion
- en pasvorte protektita listo en Interreto
 nur miajn nomon kaj urbon  nenion
Mi alvenos supozeble je: (dato, horo)

Bv. publikigi
- en la kongreslibro  mian tutan adreson
 nur miajn nomon kaj urbon  nenion
- en pasvorte protektita listo en Interreto
 nur miajn nomon kaj urbon  nenion
Mi alvenos supozeble je: (dato, horo)

kaj foriros supozeble je: (dato, horo)

kaj foriros supozeble je: (dato, horo)

 Mi pagis la dorsflanke indikitan sumon je
(dato) ______________________ al jena konto:
 Deutscher Esperanto-Bund, Sozialbank Mainz
Konto: 860 360 2, BLZ: 550 205 00
IBAN DE05 5502 0500 0008 6036 02
BIC BFSWDE33MNZ
 UEA-konto: GEAA-N
 (Nur de kontoj en Germanujo) Ne, vi povas mem
enkasigi la sumon de mia konto (vidu sube)
 Mi ŝatus kontribui al la programo (vidu sube)
 Mi ofertas prelegon (temon vidu sube).
Mi petas informojn pri ofertoj de tranoktadoj por
 unu  du  tri personoj en hotelo.
 unu  du  pli da personoj en pensiono.
 en amasloĝejo
Aldonaj informoj (konto, kontribuo, temo, ktp.):
__________________________________________

Mi venos  aŭte  trajne  alimaniere

Mi venos  aŭte  trajne  alimaniere

 Mi pagis la dorsflanke indikitan sumon je

 Mi pagis la dorsflanke indikitan sumon je

(dato) ______________________ al jena konto:

(dato) ______________________ al jena konto:

 Deutscher Esperanto-Bund, Sozialbank Mainz
Konto: 860 360 2, BLZ: 550 205 00
IBAN DE05 5502 0500 0008 6036 02
BIC BFSWDE33MNZ
 UEA-konto: GEAA-N
 (Nur de kontoj en Germanujo) Ne, vi povas mem
enkasigi la sumon de mia konto (vidu sube)
 Mi ŝatus kontribui al la programo (vidu sube)
 Mi ofertas prelegon (temon vidu sube).
 Min interesas la lunda migrada ekskurso.
 Mi ŝatus resti plia(j)n tago(j)n en la kongresejo.

 Deutscher Esperanto-Bund, Sozialbank Mainz
Konto: 860 360 2, BLZ: 550 205 00
IBAN DE05 5502 0500 0008 6036 02
BIC BFSWDE33MNZ
 UEA-konto: GEAA-N
 (Nur de kontoj en Germanujo) Ne, vi povas mem
enkasigi la sumon de mia konto (vidu sube)
 Mi ŝatus kontribui al la programo (vidu sube)
 Mi ofertas prelegon (temon vidu sube).
 Min interesas la lunda migrada ekskurso.
 Mi ŝatus resti plia(j)n tago(j)n en la kongresejo.

Aldonaj informoj (konto, kontribuo, temo, ktp.):

Aldonaj informoj (konto, kontribuo, temo, ktp.):

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Bonvole sendu tiun ĉi slipon al:
LKK Berlin, Henryk Wenzel
Deutscher Esperanto-Bund,
Einbecker Str. 36,
D-10317 Berlin
aŭ kek2012@esperanto.de
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aŭ kek2012@esperanto.de

__________________________________________
Bonvole sendu tiun ĉi slipon al:
LKK Berlin, Henryk Wenzel
Deutscher Esperanto-Bund,
Einbecker Str. 36,
D-10317 Berlin
aŭ kek2012@esperanto.de

