Sekcio de kristanaj esperantistoj de ĈEA sincere invitas Vin
partopreni la EKUMENAN ESPERANTO KONGRESON
(70-an kongreson de IKUE kaj 68-an kongreson de KELI)
6. - 13. 8. 2018, PODĚBRADY, Ĉeĥio

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 povas partopreni ĉiuj esperantistoj, kiuj volas ĝui kristanan medion.

Poděbrady estas ĉarma baneja urbo 50 km oriente de Prago kaj estas bone atingebla trajne, buse kaj aŭtomobile (parkejo ĉe la kongresejo). En la studenta
hejmo estas nur 3-litaj ĉambroj, ĉiuj kun necesejo kaj duŝo (sed vi povas esti
sola aŭ duopo).
Sumoj estas
La aliĝo validas nur post la pago de garantia sumo
Restadkosto
en EURoj
ĝis 31.12.2017 ĝis 31. 3. 2018 post 1. 4. 2018
Kategorio A :
10
20
30
150
Kategorio B :
30
40
50
250 (300)*
Kategorio A: ekssocialismaj landoj, Afriko, Sudameriko
* unulita ĉambro
Kategorio B: ĉiuj aliaj landoj
 Sendoj de monbiletoj (EUR) per registrita letero al Pavel Polnický.
 Se eblas, uzu UEA-postĝirkonton aŭ pagu prefere al ING BANK en NL al Universala
Esperanto-Asocio, Rotterdam por konto kelk-p de KELI
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL 72 INGB 0000 3789 64

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
 matenaj kaj vesperaj preĝoj
 interkona vespero
 ekumena diservo
 trarigardo de urbo
 prelegoj, kantado
 koncertoj
 jarkunvenoj de IKUE kaj KELI
 tuttaga busa ekskurso al historia urbo Kutná hora aŭ kastelo Chlumec
n/Cidl. kaj ĉevalbredejo Kladruby n/Labem.

