
Supplément au numéro 9-10 (1359-1360) de Sennaciulo

Aliĝilo

Personaj datumoj

Bv. nepre respondi la demandojn kun steleto (*).

Persona nomo*: .............................................. Familia nomo*: ..................................................................
SAT-Matrikulo: ................................................ Lando*: ...............................................................................
Poŝtkodo*: ...................................................... Urbo*: .................................................................................
Strato*: ............................................................ Numero*: ............................................................................
Telefono: ......................................................... Retadreso: ........................................................................
Mi bezonas invitilon kaj kontaktos OKK por individua traktado. JES (    ) / NE (    ) 

Protekto de la privateco
Bonvolu klare indiki vian konsenton au malkonsenton pri la jenaj punktoj:
Mi konsentas, ke miaj nomo kaj adreso aperu en la kongreslibro*: JES (    ) / NE (    )
Mi konsentas, ke miaj nomo kaj retadreso aperu en la kongreslibro*: JES (    ) / NE (    )
Mi konsentas, ke miaj fotoj el la Kongreso aperu rete*: JES (    ) / NE (    ) 
Mi konsentas, ke miaj fotoj el la Kongreso aperu surpapere*: JES (    ) / NE (    ) 

Kotizoj (eŭroj)

Ali  ĝ  o pagita anta  ŭ   dato  1: 15.01.2019 28.02.2019 30.04.2019 30.06.2019 Poste
SAT-membro ................................ 40 € 45 € 50 € 55 € 60 €
SAT-junulo (ĝis 25-jara) ............... 15 € 20 € 25 € 30 € 35 €
Ne-membro de SAT ..................... 50 € 55 € 60 € 65 € 70 €
Juna ne-membro de SAT .............. 20 € 25 € 30 € 35 € 40 € 
Familiano, koramik(in)o, aŭ nepra akompananto pagas 50% de la respektiva kotizo, kiun li/ŝi pagus aliĝante sola.

• Infanoj ĝis 15 jaroj ne pagas kotizon.

• Aliĝantoj el Ĉeĥio, Estonio, Hungario, Litovio, Latvio, Pollando kaj Slovakio ĝuas 30% rabaton 

• Aliĝantoj el Albanio, Bulgario, Rumanio, eksa Jugoslavio (krom Slovenio), kaj eksa Sovetunio (krom Estonio,

Litovio kaj Latvio) kaj ekster Eŭropo (krom Aŭstralio, Izraelo, Japanio, Korea Respubliko, Kanado, Sud-Afriko kaj

Usono) ĝuas 50% rabaton.

• 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 kaj mendon de loĝado sen pago de la kotizo la OKK ne traktos.

Pri kotizo mi pagas: …..…....€

1
                         � La aliĝo validas nur post kompleta pago de la kongreskotizo. La kotizo dependas de la dato de pago. 



Loĝado

La gastejo "Martí Codolar" (marti-codolar.salesians.cat) estas malmultekosta, socie engaĝita kaj kun ĉiu rimedo
bezonata por bonege kongresumi.

Mi alvenos la….. de aŭgusto.
Kaj mi foriros la … de aŭgusto
Do mi mendas ….. noktojn

Prezoj po nokto (inkluzive de la urba turisma imposto + matenmanĝo):
Unuopa ĉambro kun privata necesejo:       60 €
Duopa ĉambro kun privata necesejo:           70 € (po 35)
Kvaropa ĉambro kun privata necesejo:       100 € (po 25)
Lito en kvaropa ĉambro kun etaĝ-litoj sen privata necesejo:       19 € 
Senpaga tendumado en memmastrumata bieno Can Masdeu (2 metrohaltejojn for de la kongresejo)        

Mi kunloĝos kun: ………………….
Pri loĝado mi pagas entute: …..…....€

Manĝado
Temas pri kataluna tradicia manĝajo per bufedo sen tablo-servado. Trinkaĵoj inkludas akvon kaj ruĝan vinon. Ni ĉiuj
devas preni la telerojn kaj kunporti ilin al la tabloj, kaj same poste rekunporti ilin apud la rubujo.

Mi estas ĉionmanĝanto JES (    ) / NE (    )
Mi estas vegetarano JES (    ) / NE (    )
Mi estas vegano JES (    ) / NE (    )
Mi havas alergion/netoleremon: JES (    ) / NE (    ) Kiun?..............................

Tagmanĝo: 12 €
Vespermanĝo: 12 €

Do mi mendas …. tagmanĝojn kaj ….. vespermanĝojn. (bv skribi kiom da)
Pri manĝado mi pagas entute: …..…....€

Pagmanieroj

Por la kotizo mi pagas entute ............... €.
Por la loĝado mi pagas entute............... €.
Por la manĝado mi pagas entute ............... €.
Donaco al la kongresa kaso : ............... €. 
SUME mi pagas entute: …..…....€

Mi pagos per mia UEA-konto al satx-s 
Mi pagos per mia landa peranto de SAT
Mi pagos al bankokonto de SAT: Poŝtkonto de SAT n-ro 1234-22 K, La Banque Postale, Paris

IBAN: FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064
BIC: PSSTFRPPPAR

Mi pagos al bankokonto de la OKK ĉe Caixa d'Enginyers: IBAN: ES92 3025 0002 4414 3341 8798
BIC: CDENESBBXXX

Loko, dato_______________________________  
Aliĝanto (subskribo) ________________________________

Kontribuo al la programo

Mi povas kontribui al la kongresa programo per: ________________________________________________
Prelego (temo): __________________________________________________________________________
Debato / diskutrondo (temo): ________________________________________________________________
Kultura programero (priskribo): ______________________________________________________________
Alitipa programero (priskribo): _______________________________________________________________

Notu bone, ke la kongrespago inkluzivas neniun asekuron. Ĉiu memstare prizorgu tion.

Bonvolu sendi aliĝilon kaj por pliaj informoj, skribi al satbarcelono2019@gmail.com

Ĉio rilata al pagoj estu kopie sendita al financoj@satesperanto.org


