
ALIGILO por la 43a konferenco
de ILEI – Matanzas 2010
Familia Nomo: ____________________________

Cetera Nomo: _____________________________

Lando: ___________________________________

Strato, n-ro: ________________________________________________________________

Kodo, urbo: ________________________________________________________________

Tel.: _____________________ Retadreso: _______________________________________

Naskiĝdato: ____________________.  Profesio: ___________________________________ 

Mi estas:               Mi interesiĝas pri: 

 viro  membro  junulo  instruistotrejna kurso

 virino  ne-membro  handikapulo  ILEI-ekzameno

Periodo A-lande Hoku  B-lande Hoku 

Ĝis 15 feb, 2010 € 330  270  

Ĝis 15 majo, 2010 € 400  350  

Poste € 490 450

Forprenoj: Aldonoj:

 ILEI membroj/junuloj: 15 EUR  Por unu-lita chambro: 90 EUR

 Handikapuloj atestitaj: 25 EUR  Bankeda krompago: 20 EUR

 Rezigno pri la ekskursoj: 25 EUR

 Mi aldonas solidarecan donacon al Fondaĵo Dazzini, por helpi al  

kubaj aŭ latinamerikaj kolegoj partopreni la konferencon kaj trejnkurson:  €__________

           Entuta sumo pagenda en eŭroj: __________ 

Mi pagas ĉi tiun sumon al  

 konto ilek-a ĉe UEA kun indiko “ILEI-konferenco” ĝis majo 15, 2010 (preferata vojo)

 bankokonto sveda ILEI: En Svedio pagu al konto 8327-9, 994 515 014-3 ĉe Swedbank. 

El aliaj landoj pagu al IBAN SE56 8000 0832 7999 4515 0143 kun BIC/SWIFT kodo
SWEDSESS. Aldonu 6 eŭrojn por svedaj bankkostoj se vi pagas el ekster Eŭropa Unio. 

Kubanoj kaj aliaj latinamerikanoj bv. preni kontakton kun LKK pri la ebloj pagi per
maleŭropaj vojoj. 



Mi deziras dividi ĉambron kun: ____________________________________________ 

Mi petas vegetarajn manĝojn:   jes  ne.

Pleje interesas min la sekva(j) programparto(j) (vi rajtas elekti pli ol unu):

 faka  labora  distra/ekskursa

Mi proponas la jenan fakan prelegon aŭ prezentaĵon: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Mi povas kontribui alimaniere, nome:

___________________________________________________________

En la labora programo, plej interesas min laborgrupo pri:

 universitata agado  komunikado  lerneja agado

 pedagogia terminologio  alia: ______________________

Pri ajna temo (dieto, programo, alireblo…), mi havas jenan apartan bezonon aŭ peton:

____________________________________________________________

Invitilo

 Bonvolu sendi al mi invitilon.

      Pasportnumero:__________  Eldonlando: ____________ Valida ĝis __________.

Subskribo: (bv. hoki ĉiujn kestojn!)

 Mi legis, komprenis kaj akceptas la aliĝkondiĉojn.

 Mi akceptas, ke mia nomo aperu en listo de aliĝintoj en la reto kaj ke mia nomo, ret-

adreso kaj telefon-numero aperu en la listo de partoprenantoj.

 Mi komprenas ke mi devas komuniki mian precizan flugo-numeron kaj alvenhoron

por ke la transportservo renkontu min je alveno.

Loko, dato: ___________________ Elektronika Subskribo: _________________________

Prefere aligu vin rete per plenskribo de ĉi tiu aligilo en formato PDF. Klaku sur linio por enskribi tekston. Klaku 
hoko-keston por elekti ĝin. Sendu la aligilon ret-mesaĝe al nia kasisto che <persiko@mailru>. Elektronika 
aligado ĉe nia hejmpaĝo eventuale eblos poste, se jes vi ricevos informojn pri tio. 

Se tamen paperan aliĝilon vi devas sendi, bonvolu adresi ĝin al: 
Sekretario ILEI, p/a Esperanto-Centro, Grubenhagenstr 6, DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio.

Papera aligilo aperos en la kvara numero de Internacia Pedagogia Revuo.

La komputile plenskribebla formo de chi tiu formularo estas pretigita per FormTyper (R)  

en Nuance PDF Professional Converter 6. 

 

  

<persiko@mail.ru> 

 

MacGill_Stefan
Cross-out


	Familia_Nomo: 
	Cetera_Nomo: 
	Lando: 
	Strato_nro: 
	Kodo_urbo: 
	Tel: 
	Retadreso: 
	Naskigdato: 
	Profesio: 
	viro: Off
	junulo: Off
	instruistotrejna_kurso: Off
	virino: Off
	hand_ikapulo: Off
	ILEIekzameno: Off
	Hoku_1: 
	Hoku_10: 
	Hoku_11: 
	Hoku_12: 
	Hoku_13: 
	Hoku_14: 
	ILEI_membrojjunuloj: Off
	Por_unulita_chambro_90_EUR: Off
	Handikapuloj_atestitaj: Off
	Bankeda_krompago: Off
	jes: Off
	ne: Off
	faka: Off
	labora: Off
	distraekskursa: Off
	universitata_agado: Off
	lerneja_agado: Off
	pedagogia_terminologio: Off
	alia: Off
	Pasportnumero: 
	Eldonlando: 
	Valida_gis: 
	Loko_dato: 
	membro: On
	nemembro: Off
	konto_ileka_ce_UEA: Off
	sveda_konto: Off
	Donaco_al_Fondajo_Dazzini: Off
	Rezigno_pri_ekskursoj: Off
	komunikado: Off
	apartaj bezonoj: 
	Sendi_invitilon: Off
	Akceptas_aligkondichojn: Off
	Konsento_aperigo: Off
	Komuniki_alvenon: Off
	Chambro_divido: 
	Sumo: 
	Subten_sumo: 
	Kontribuo: 
	Plia kontribuo: 
	alia intereso: 


