
A L I Ĝ I L O
al la kristana kongreso,

8-15 aŭg. 2020 en Legnica, Pollando

Temo: „… kaj gardu ĝin” (Gen. 2,15)

S-ro [ ] /S-ino [ ] Persona nomo: ..................................................

Familia nomo: .................................................................................

Adreso:
Lando (en Esperanto): ...........................................................................

Urbo/vilaĝo: ........................................... Poŝtkodo: .............................

Strato kaj numero: ................................................................................

Telefono: ..............................................................................................

Retadreso: ...........................................................................................

Mi estas membro de: IKUE [ ] / KELI [ ] / ne estas membro [ ]
Naskiĝjaro: ......................

Mi deziras dividi la ĉambron kun: ...............................................................
Mi deziras loĝi sola (kaj pagi pli altan kotizon): [ ]

Mi planas alveni je (dato kaj horo, se eblas): ..............................................
Mi planas foriri je (dato kaj horo, se eblas): ................................................
Mi planas alveni per: aŭtomobilo [ ], trajno [ ], buso [ ], aviadilo [ ]

Mi estas vegetarano: [ ] Mi bezonas alian dieton:......................................
Mi proponas jenajn kontribuojn al la kongresa programo:

Prelegon laŭ temo: ...............................................................................
Programerojn por distra vespero: ...........................................................
Alian programeron: ...............................................................................

La aliĝo validas post pago de minimume la aliĝ-sumo
Informojn pri pag-eblecoj kaj informa konsento, vi trovos sur paĝo 134 kaj 135.
Subskribe mi konfirmas la Informan Interkonsenton kaj aliĝas al Kristana Kongreso.

Dato: ........................ Subskribo:..............................................................

Kongresaj kotizoj
Pageblaj en eŭroj (EUR)

Aliĝ-kotizo: (ne repagebla) por ĉiu persono pagenda antaŭ la kongreso
(Tarifo A: iamaj socialismaj landoj de Eŭropo. ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo,
Japanio kaj Korea Respubliko), Afriko kaj Latina Ameriko, Tarifo B: ĉiuj aliaj landoj)

A-kategorio B-kategorio Junulo ĝis 26 jaroj
ĝis 31 01 2020 20 EUR 40 EUR 10 EUR
ĝis 31 03 2019 30 EUR 50 EUR 10 EUR
post 01 04 2019 40 EUR 60 EUR 10 EUR
NE-membroj de IKUE/KELI pagas + 5 EUR

Kongresa kotizo: pagenda en la kongresejo:
(kongreskotizo inkluzivas tranoktojn, manĝojn kaj aŭtobusan ekskurson al Lubiąż)

A: 180 EUR (dulita ĉambro) B: 250 EUR (dulita ĉambro)
Krompago por unulita ĉambro: + 50 EUR

Informo kaj metodo de antaŭpago:
[ ] Ĝiro, detalojn vi trovas sube,
[ ] UEA-konto de KELI, kelk-p, vidu detalojn sur paĝo 142
Mi antaŭpagas sumon (EUR): .........................................................
Libervola donaco al la kongresa kaso (EUR): ...................................

La aliĝon oni traktos kiel validan post ricevo de aliĝ-kotizo!
Aliĝ- kaj kongreskotizon oni povas sendi al:

Internacia ĝiro en eŭro:
Teresa POMORSKA
Ul. Świstackiego 9/21, 50-430 Wrocław
IBAN: PL 13 1940 1076 4896 8264 0000 0000
SWIFT (BIC): AGRIPLPR

Pagoj por poloj, en PLN per ĝiro (1 EUR = 4 PLN):
Teresa POMORSKA
ING Bank 55 1050 1575 1000 0092 5359 8644

La aliĝilon sendu al:
Teresa POMORSKA

Perletere: Ul. Świstackiego 9/21, 50-430 Wrocław
E-mail: pomer@wp.pl

Eblas aliĝi surrete ĉe: h�ps://keli.sea-vroc.eu/



Legnica, Pollando
Kie okazos la Kristana Kongreso 8–15 aŭgusto 2020

Pli da kongresa informo ĉe: h�ps://keli.sea-vroc.eu/

Legnica estas bela, historia urbo en
la Malsupra Silezia Vojevodio,
situanta ĉe la rivero Kaczawa,

proksime al Jawor kaj Lwówek Śląski,
ĉirkaŭ 60 km okcidente de Wrocław.

La historio de ĉi tiu centro estas
longa, ĉar la unuaj dokumentitaj spuroj
de slava setlejo en ĉi tiu regiono datiĝas
de la 8-a jarcento. Ĉi tie estis defenda
fortikaĵo. La nomo Legnica aperis unua‐
foje en 1149 en la dokumento de Pola
Princo – Bolesław Kędzierzawy

En 1241 Legnica fariĝis ege grava
loko sur la mapo de Eŭropo, ĉar prok‐
sime al Legnica okazis en Legnickie Pole
la fama batalo kontraŭ mongoloj kiu, kiel
iuj kredas, kvankam perdita, savis okci‐
dentan kulturon de ekspansio de Islamo.

Tiutempe Legnica estis la dua plej
granda silezia urbo post Wrocław.

La nuntempa spac-sistemo de la urbo
datiĝas de la fino de la 19a kaj komenco
de la 20a jarcento. En Legnica oni povas
trovi multajn belajn monumentojn, certe
la Piast-kastelo staras unuavice, sed krom
ĝi indas levi la okulojn al la katedralo de
St. Petro kaj Paŭlo, Preĝejo de Sankta
Maria, Urbodomoj (malnova kaj nova),
turoj kaj aliaj interesaj konstruaĵoj. Ravaj
estas la tiel nomataj haringejoj, tio estas
haring-standoj kun arkaĵoj alkroĉitaj al la
Malnova Urbodomo en la Merkata Placo
en Legnica. Rimarkindas pro historiaj
kialoj certe la bela baroka preĝejo de St.
Johano, kie vi povas viziti la Maŭzoleon
de Piast-dinastio.

Legnica ankaŭ estas urbo de verdaĵoj,
situanta en la Nacia Reto de Sanigaj
Polaj Urboj. Je ĉiu paŝo ni renkontos ĉi
tie belajn verdajn areojn, kiuj ne nur
plibonigas vivkondiĉojn, sed ankaŭ em‐
fazas kaj plibonigas la bildon kaj belecon
de la Malnovurba Kvartalo. La plej
mirinda verda loko por ripozi en Legnica
estas la urboparko situanta en la urbo‐
centro kaj enhavanta la Palmejon.
Fontanoj ankaŭ aldonas ĉarmon al
Legnica. La urba parko estas loko de
aktiva ripozo.

�
Komerca placo kun baroka kaj neoklasika
arĥitekturo. /Far de SchiDD - CC BY-SA 4.0,

Loĝado
Ĉefa kongresa loĝ-bazo kaj kongresejo estos Alta Porpastra Seminario de Legnica
diocezo, kiu troviĝas ĉ. 500 metrojn de Malnova Urbo kaj 1500 metrojn de legnica
stacidomo en bela trankvila kvartalo de la urbo. Ties adreso estas: Legnica, strato de
Johano Paŭlo la Dua 1.

Por dispono de partoprenantoj atendas sufiĉe larĝaj dulitaj ĉambroj – plejparte sen
banĉambro ene, tamen kun komfortaj necesejoj kaj duŝejoj de du flankoj sur ĉiu etaĝo.
Multaj diversgrandaj salonoj, bone ekipitaj de ĉiuj modernaj teknikaĵoj permesas
organizi okupojn en diversnombraj grupoj. Surloke estas kapelo kaj kunvena salono
kun muzik-instrumentoj kaj eskterordinara manĝejo, kiu povas nutri eĉ. 200
personojn. Ekzistas ekstera ĝardeneto.

Se iu pro iu ajn kialo volas loĝi aparte de la kongresejo oni povas trovi
diversprezajn kaj diversnivelajn loĝejojn en la urbo ekz. hotelon Qubus, hostelon
“Kolorowa”, studentan hejmon aŭ junularan gastejon

Ne forgesu kunporti vian Biblion kaj vian Adoru-libron, ĉar tiujn ni uzos dum la
kongreso. Kiu ne posedas nian ekumenan kantaron, Adoru, tiu povas aĉeti aŭ prunti
ĝin en la kongresejo.

Kongresa kotizo
A: 180,- EUR B: 250,- EUR
Krompago por unulita ĉambro: + 50,- EUR

1. Se Vi havas demandojn rilate al
Kristana Kongreso, bonvolu kontakti
rete s-non Teresa Pomorska:
pomer@wp.pl

2. Sendu la pagon al unu el la indikitaj
banko-kontoj de la LKK. Oni traktos la
ali¸on nur post alveno de la pago.

3. Se vi pagas por alia persono, kiu nepre
devas sendi apartan ali¸ilon, menciu
precizajn informojn pri la koncerna
persono: nomo, lando, kompleta
adreso.

4. Kongres-kotizo neniukaze estas repag-
ebla. La pagoj por la ceteraj servoj estas
repageblaj post la depreno de 10% por
administrado, kondiçe ke LKK ricevos la
malmendon ¸is la 31-a de majo antaŭ
kongreso.

5. LKK konfirmos per Konfirmilo la akcep-
ton de çiu ali¸ilo post la ricevo de la
koncerna pago per indiko de via
kongresa numero kaj de çiuj antaŭ-
menditaj kaj antaŭpagitaj servoj.

6. LKK havas la rajton ßan¸i la prezojn
pro granda inflacio aŭ se aliaj neantaŭ-
videblaj kondiçoj postulos tion.

7. Mi konfirmas, ke mi konsentas kun la
¸eneralaj instrukcioj presitaj en çi tiu
ali¸ilo kaj aparte deklaras, ke mi havas
san- kaj akcident-asekuron por mia
restadperiodo en Legnica, en Pollando,
dum la Kristana Kongreso.

8. Mi konsentas, ke miaj personaj datenoj
estas konservataj por la bezono de la
kongreso.

INFORMA INTERKONSENTO


