Privateco
Viaj nomo kaj devenloko aperos en reta listo de aliĝintoj kaj en la
kongreslibro. Vi rajtas sugesti la manieron sub kiu ĝi aperu.
Oni planas havigi liston de nomoj kaj retadresoj al ĉiuj kongresanoj, sed vi
rajtas peti ke vi ne aperu en tiu listo. Ceteraj informoj estos arkivataj ĉe HEF
kaj ILEI kaj utiligataj nur por internaj celoj.
Laŭkutime oni multe fotas kaj filmas dum la kongreso, kaj poste perrete
diskonigas. Se vi ne deziras esti fotata aŭ filmata, bonvolu indiki tion.
Gastigado kaj transporto
La Kongresoj okazos en studenta rezidejo en la universitata areo, kie ankaŭ
eblos loĝi je konvena prezo. La kostojn ni publikigos en aparta bulteno.
Krome, Madrido disponas pri ĉiaj gastigebloj, de la plej luksaj ĝis la plej
moderprezaj. La organizantoj povos helpi vin trovi lokon, precipe se vi
bezonas lingvan helpon.
Madrido estas facile atingebla. Ĝi disponas modernan flughavenon MadridBarajas, al kiu flugas kompanioj el la tuta mondo. El la flughaveno
komfortaj metroo kaj trajno veturigas vin rekte al la urbocentro. Ĝi estas
atingebla ankaŭ per trajno kaj aŭtobusoj, aŭ peraŭte. Oni antaŭvidas facilan
kaj senpagan parkadon en la universitata areo, kie disvolviĝos la kongresoj.
Ene de la urbo, la publika transportsistemo estas fidinda kaj komforta.
Post la ILEI-kongreso, ni antaŭvidas organizitan komunan transporton per
aŭtobuso al Lisbono, por UK.
KONTAKTO
 Eblas kontakti la organizantojn ĉe la adreso kongreso2018@esperanto.es
aŭ: Hispana Esperanto-Federacio. Rodríguez San Pedro 13, 3º-7; ES28015 Madrid (Hispanio). Telefonoj: +34-914 468 079; +34-638 547 104
 Pri faka, kleriga kaj organiza programo de la ILEI-Kongreso: Radojica
Petrović <radojica.petrovic.rs@gmail.com>; poŝta adreso:
Bul. Oslobodjenja 36, RS-3200 Ĉaĉak, Serbio
 Retejo de la kongreso: http://www.esperanto.es/kongreso.
 Kongresaj retpaĝoj de ILEI: http://www.ilei.info/agado/konferencoj.php
 FB-grupo ILEI-Kongresoj:
https://www.facebook.com/groups/ILEI.Kongresoj/

Aliĝilo

LA 77-a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO
LA 51-a KONGRESO DE ILEI
Madrido, Hispanio, 20 - 28 julio 2018

* La asterisko indikas nepre respondendajn demandojn.
Aliĝo al*:

nur Hispana kongreso

nur ILEI-kongreso

ambaŭ

S-ino/

S-ro Persona(j) nomo(j)*_______________________________
Familia(j) nomo(j) *_______________________________
Naskiĝdato__________ Lando*_____________ Urbo_________________
Loĝadreso ___________________________________________________
Retpoŝtadreso*____________________ Kontakt-telefono _____________
Ĉu vi bezonas vizon por eniri la kongreslandon?*
JES /
NE
Ĉu vi konsentas aperigon de via retadreso en partoprenlisto?* JES/ NE
Aliĝkategorio*: Membro de
HEF
MEL
ILEI
Honora Membro de ILEI
Ne-membro
Infano
Junulo
Handikapulo
Por 1 aŭ 2 tagoj
Familiano de alia aliĝinto
Alvendato:____________________ Forirdato:______________________
Kotizo (EUR)*: _______ Donaco (EUR): ______ Entute (EUR)*: _______
Celo de la donaco:_____________________________________________
________ _______ ________ ________ ______ ________ _______ ________
Pagmaniero*:
(1) Tra ING-banko, (2) Tra UEA, (3) Al HEF, (4) Al MEL, (5) Per Paypal

Kiun lingvon vi pretas prezenti en la Lingva Festivalo? ________________
Aliaj kontribuproponoj?_________________________________________
En kiuj kursoj, seminarioj, trejnado vi ŝatus partopreni? _______________
________ _______ _______ ________ ______________ _______ _________
Komentoj ____________________________________________________
________ _______ _______ ________ ______ ________ ________ ____ ____
Kotizkondiĉoj: Mi komprenas kaj akceptas, ke:
 Pagendas la kotizo valida por la dato de pago laŭ la koncerna kotiztabelo.
 Kaze de rezigno, 50% de la kotizo estos repagitaj se aliĝinto malanoncas
sin pro valida kaŭzo antaŭ la 15-a de junio de la kongresa jaro.
Loko, dato _________________

Subskribo ___________________

La plenigitan aliĝilon bonvolu sendi al: Hispana Esperanto-Federacio
Rodríguez San Pedro 13, 3º-7 , ES-28015 Madrid (Hispanio)
aŭ ĝian skankopion al retadreso: kongreso2018@esperanto.es .
Se vi povas, prefere uzu la retaliĝilon:
https://goo.gl/forms/PhZlGEynNUn54ngm2
Kotizoj de Hispana Kongreso de Esperanto, Madrido, 20-22 julio 2018
Aliĝperiodo* ĝis 31.03.2018
Aliĝkategorio**
Membro de HEF aŭ MEL
30
Ne membro
40
Juna membro de HEF/MEL(3)
15
Juna ne-membro de HEF/MEL(3)
20
(2)
Aliĝanto malpli ol 18-jara
5

ĝis 30.06.2018 post 30.06.2018
35
45
20
25
5

45
55
25
30
5

Kotiztabelo de ILEI-kongreso, Madrido, 21-28 julio 2018
ĝis 30.06.2018
post 30.06.2018
Aliĝperiodo* ĝis 31.03.2018
Aliĝkategorio**
A
B
A
B
A
B
(1)
Membro de ILEI
60
35
70
40
85
50
Ne-membro
75
50
90
55
105
65
(2)
Infano ĝis 18 j.
5
5
5
5
5
5
Junulo(3), handik. (4)
30
20
35
25
40
30
Familiano(5)
50%
50%
50%
50%
50%
50%
(6)
Nur-simpozia
30
30
35
35
40
40

Kotiz-kondiĉoj
* Validas kotizo laŭ la dato de pago.
50% de la kotizo estos repagitaj se aliĝinto malanoncas sin pro valida
kaŭzo antaŭ la 15-a de junio de la kongresa jaro.
** Kotizkategorioj:
A. Ĉiuj landoj escepte de tiuj ĉi-sekve sub B.
B. Ekssocialismaj landoj de orienta Eŭropo; landoj de Latinameriko, Afriko,
kaj Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Respubliko).
(1)

Membro de ILEI (resp. HEF aŭ MEL) estas tiu, kiu jam pagis
membrokotizon por la jaro 2017. Honoraj Membroj de ILEI ĝuas
100%-an rabaton.

(2)

Infanoj kun akompananto kaj junuloj aĝaj ĝis 18 j. je 31 dec. 2017 pagas
la infanan konferencan kotizon.

(3)

Junulo: kiu naskiĝis post la 31-a de decembro 1987.

(4)

Handikapulo. Bonvolu sendi al ILEI atestilon.

(5)

Familiano: Se aliĝas du aŭ pliaj samfamilianoj, unu plenkreskulo el ili
pagu plenan kotizon kaj la cetera(j) pagu 50% de la respektiva kotizo laŭ
la kotiztabelo. Familianoj estas konsiderataj: edz(in)o, ge(bo)filoj,
ge(bo)patroj, geavoj, genepoj, koramik(in)o.

(6)

Unu- aŭ 2-taga kotizo: Por nur-simpozia, aŭ ajna partopreno dum nur unu
aŭ du tagoj, validas aparta, malpli alta kotizo. Por partopreno longa pli ol
2 tagoj validas la plena kotizo laŭ la kotiztabelo.

Pagmanieroj
Komuna kotiztabelo por ambaŭ kongresoj, 20-28 julio 2018
ĝis 30.06.2018
post 30.06.2018
Aliĝperiodo* ĝis 31.03.2018
Aliĝkategorio**
A
B
A
B
A
B
(1)
68
40
80
46
97
59
Membro de ILEI
86
59
103
63
120
74
Ne-membro
(2)
5
5
5
5
5
5
Infano ĝis 18 j.
35
25
40
30
45
35
Junulo(3), handik.(4)
Familiano(5)
50%
50%
50%
50%
50%
50%
(6)
Nur-simpozia
30
30
35
35
40
40
La kotizoj en ĉiuj tri tabeloj estas esprimitaj en eŭroj (€).

(1) Tra ING-banko: Al ILEI-konto ĉe ING-banko, IBAN: NL55INGB 0004676855,
BIC: INGBNL2A, kun indiko: "ILEI-Kongreso 2018" plus nomo. Aldonu 5 € se
vi pagas de ekster Eŭropa Unio.
(2) Tra UEA: Al ILEI-konto ilek-a ĉe UEA, indikante "ILEI-Kongreso 2018".
(3) Al HEF: Al konto de Hispana Esperanto-Federacio (HEF) ĉe banko BBVA: ES85
0182 1252 3102 0401 1961, kun indiko: "ILEI-Kongreso 2018" plus nomo.
(4) Al MEL: Al konto de Madrida Esperanto-Liceo (MEL) ĉe banko ARQUIA: ES66
3183 2800 1700 0132 8957, kun indiko: "ILEI-Kongreso 2018" plus nomo.
(5) Per Paypal: Paypal-konto de HEF: admin@esperanto.es (krompago de 2 €)

