Germana sekcio de KELI

invitas Vin kore partopreni

KRISTANAN KONGRESON
(67-an kongreson de KELI)
7. – 14. aŭgusto 2017, Z Ö B L I T Z, Germanio

ALIĜILO
Familia nomo:................................................. Persona nomo:.....................................................
Adreso:.......................................................................................... Lando:....................................
Telefono:................................................. Retadreso:....................................................................
Mi mendas ĉambron: en studenta hejmo: unu-litan
Mi estas vegetarano: JES / NE

du-litan

tri - litan

Mi preferas loĝi kun:.......................................................

Dato:..........................................

.....................................................................
subskribo

Notoj de LKK:
-----------------------------------------fortranĉu---------------------------------------------------------La aliĝilon sendu al: Pavel Polnický, Lidická 939/11, 290 01 Poděbrady, Ĉeĥio

Telefono : +420 723 672 335

E-mail: polnickypavel@seznam.cz

La kongreson organizas KELI, sed partopreni povas ankaŭ IKUE-anoj kaj ĉiuj aliaj esperantistoj, kiuj volas ĝui kristanan medion en belega naturo.

Z ö b l i t z estas ĉarma montara urbeto 40 km de Chemnitz kaj estas atingebla
trajne, buse kaj aŭtomobile (parkejo ĉe la kongresejo). La kongresejo estos:
Bibel und Freizeitheim Hüttstattmühle, 4 km de la urbeto. Je nia dispono estos 1
– 4 litaj ĉambroj, kelkaj kun necesejo kaj duŝo.
Sumoj estas
La aliĝo validas nur post la pago de garantia sumo
Restadkosto
en EURoj
ĝis 31.12.2016 ĝis 31. 3. 2017 post 1. 4. 2017
Kategorio A :
20
30
40
190
Kategorio B :
40
50
60
320 (380)*
Kategorio A: ekssocialismaj landoj, Afriko, Sudameriko
* unulita ĉambro
Kategorio B: ĉiuj aliaj landoj




Sendoj de monbiletoj (EUR) per registrita letero al Pavel Polnický.
aŭ en Germanio, Evang. Darlehnsgenossenschaft, Kiel n-ro 47 00 40, BLZ 210 602 37,
“Esperanto-Liga für Christen in Deutschland e.V.”
aŭ se eblas, uzu UEA-postĝirkonton aŭ pagu prefere al ING BANK en NL al Universala
Esperanto-Asocio, Rotterdam BIC: INGBNL2A IBAN: NL 72 INGB 0000 3789 64 por
konto kelk-p de KELI

Organizaj informoj:
Mi estas preta gvidi ĉiutagajn preĝojn :

JES / NE

Mi povus prelegi pri : .....................................................................................
Mi postulas (specialajn dezirojn): ...................................................................
........................................................................................................................
Mi alveturos: trajne / buse / aŭtomobile
kiam (proksimume):..................................................................

El provizora programo:
 oficiala malfermo de la kongreso
 interkona vespero
 diservo kun sankta manĝo
 ekskurso al Dresdeno
 prelegoj, kantado
 koncertoj
 jarkunveno de KELI
 duontaga ekskurso

