77-a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO
51-a KONGRESO DE ILEI
MADRIDO, 20-28 julio 2018

UNUA KOMUNIKO
LA KONGRESOJ
Madrida Esperanto-Liceo (MEL), Hispana Esperanto-Federacio (HEF) kaj la Internacia Ligo de
Esperantistaj Instruistoj (ILEI), invitas vin al partopreno en la 77a Hispana Kongreso de
Esperanto kaj al la 51a Kongreso de ILEI, kiuj okazos fine de julio 2018 en la urbo Madrido
(Hispanio), tuj antaŭ la Universala Kongreso en Lisbono.
La Kongresoj estos parte sendependaj kaj parte koincidaj, kaj do oni povas partopreni en
ambaŭ aŭ nur en unu el ili, depende de siaj disponeblo kaj ŝato.
La konkretaj datoj estos:
 Hispana Kongreso de Esperanto: 20 - 22 julio 2018
 Kongreso de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj: 21 - 28 julio 2018

LA LOKO
Madrido, la ĉefurbo de Hispanio, estas la plej loĝata urbo de la lando, kun iom pli ol 3 milionoj
da loĝantoj. Ĝi estas moderna kaj tre turisma urbo, kun multe da atrakciaĵoj, ampleksa kultura
propono kaj tre altira distra vivo.
La kongresoj disvolviĝos ĉefe en la universitata areo, okcidente de la urbo, proksime al parkoj
kaj samtempe integrita en la urbo mem.

LA KONGRESA TEMO
La kongresoj havos kiel bazan motivon la moton “La kultura heredaĵo de Esperanto”.
Ĝi estos ankaŭ la ĉeftemo de kleriga simpozio, kiu disvolviĝos ene de la ILEI-kongreso, en
kunlaboro kun la universitato UNED (ŝtata universitato de malĉeesta edukado)

LA PROGRAMO
La Kongresa komitato kaj Estraro de ILEI nun pretigas programon, kiun oni konkretigos en
venontaj informoj. Kiel kutime ĉe Hispanaj Kongresoj kaj tradicie ĉe ILEI, ĝi estos certe riĉa el
kultura, kleriga, distra kaj turisma vidpunktoj. La kulturo, loka kaj Esperanta, havos gravan
rolon. Kompreneble, ne mankos prelegoj, atelieroj, babiladoj, ekspozicioj, kursoj, E-instruista
trejnado, distraj vesperoj ktp.
Indiku en la aliĝilo kaj kontaktu la organizantojn se vi mem deziras kontribui al la programo.

TURISMA PROGRAMO
Ni konatiĝos kun la urbo Madrido, kaj
ankaŭ kun aliaj proksimaj, ege interesaj
el arkitektura kaj historia vidpunkto.
Madrido estas tre turisme altira urbo,
kun multaj vidindaĵoj kaj vigla surstrata
vivo. Ni havos okazon funde ekkoni la
urbon per specialaj programeroj.
Krome, oni antaŭvidas vizitojn al
proksimaj urboj, kiel Toledo, Segovio,
Eskorialo aŭ Alcalá. Ni konkretigos tiujn informojn en venontaj komunikoj.

GASTIGADO KAJ TRANSPORTO
La Kongresoj okazos en studenta rezidejo en la universitata areo, kie ankaŭ eblos gasti 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 Madrid-Barajas, al kiu
flugas kompanioj el la tuta mondo. El la flughaveno komfortaj metroo kaj trajno veturigas vin
rekte al la urbocentro.
Ĝi estas atingebla facile per trajno kaj aŭtobusoj.
Madrido estas konektita per aŭtoŝoseoj kun aliaj Eŭropaj landoj kaj kun ĉefaj urboj en
Hispanio kaj Portugalio. 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 partopreni la Universalan Kongreson. Ankaŭ eblas vojaĝi tien per oftaj flugoj kaj
per nokta trajno.

LA KONGRESA KOMITATO
Prezidanto: Manuel Parra
Sekretario: Santos Olán
Kasisto: Ricardo Biurrun
Komitatanoj: Félix Jiménez, Águeda Biurrun, José A. del Barrio
ILEI-estrarano pri kongresoj: Radojica Petrović
ILEI-estrarano pri financoj: William - Vilĉjo Harris

KONTAKTO
 Eblas kontakti la organizantojn ĉe la adreso kongreso2018@esperanto.es.
 Poŝta adreso: Hispana Esperanto-Federacio. Rodríguez San Pedro 13, 3º-7; ES-28015
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>, aŭ: 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/
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KOTIZOJ KAJ ALIĜILO
Kotiztabelo de Hispana Kongreso de Esperanto, Madrido, 20-22 julio 2018
Aliĝperiodoj

ĝis 31.03.2018

ĝis 30.06.2018

post 30.06.2018

Membro de HEF aŭ Madrida E-Liceo (1)

30 €

35 €

45 €

Ne membro

40 €

45 €

55 €

Juna membro de HEF aŭ MEL (3)

15 €

20 €

25 €

Junulo nemembranta en HEF/MEL (3)

20 €

25 €

30 €

Infano kaj junulo malpli ol 18 jara (2)

5€

5€

5€

Kotiztabelo de ILEI-kongreso, Madrido, 21-28 julio 2018
Aliĝperiodo*:

ĝis 31.03.2018

ĝis 30.06.2018

post 30.06.2018

Aliĝkategorio**:

A

B

A

B

A

B

Membro de ILEI(1)

60 €

35 €

70 €

40 €

85 €

50 €

Ne-membro

75 €

50 €

90 €

55 €

105 €

65 €

Infano ĝis 18 j. (2)

5€

5€

5€

5€

5€

5€

Junulo(3), handikapulo(4)

30 €

20 €

35 €

25 €

40 €

30 €

Familiano(5)

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Nur-simpozia(6)

30 €

30 €

35 €

35 €

40 €

40 €

Komuna kotiztabelo por ambaŭ kongresoj en Madrido, 2018
Aliĝperiodo*:

ĝis 31.03.2018

ĝis 30.06.2018

post 30.06.2018

Aliĝkategorio**:

A

B

A

B

A

B

Membro de ILEI, HEF aŭ MEL(1)

68 €

40 €

80 €

46 €

97 €

59 €

Ne-membro

86 €

59 €

103 €

63 €

120 €

74 €

Infano ĝis 18 j. (2)

5€

5€

5€

5€

5€

5€

Junulo(3), handikapulo(4)

35 €

25 €

40 €

30 €

45 €

35 €

Familiano(5)

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Nur-simpozia(6)

30 €

30 €

35 €

35 €

40 €

40 €

KOTIZ-KONDIĈOJ
* Validas kotizo laŭ la dato de pago
** 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).
Membro de ILEI (resp. HEF aŭ MEL) estas tiu, kiu jam pagis membrokotizon por la jaro
2017. Honoraj membroj ĝuas 100%-an rabaton.
(1)

Infanoj kun akompananto kaj junuloj aĝaj ĝis 18 j. je 31 dec. 2017 pagas la infanan
kongresan kotizon.
(2)

(3)

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

(4)

Handikapulo, bonvolu sendi al ILEI atestilon.

Familiano: Se aliĝas du aŭ pliaj samfamilianoj, unu el ili pagu plenan kotizon kaj la cetera(j)
(escepte de infanoj, junuloj, handikapuloj kaj aliaj kiuj jam ĝuas alikaŭzan kotizrabaton) pagu
50% de la respektiva kotizo el la kotiztabelo. Familianoj estas konsiderataj: edz(in)o,
ge(bo)filoj, ge(bo)patroj, geavoj, genepoj, koramik(in)o.
(5)

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
(6)

(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 €)
Aliĝiloj
Estas disponebla reta aliĝilo, kun ĉiuj necesaj informoj ĉe:
https://goo.gl/forms/PhZlGEynNUn54ngm2
Ekzistas papera aliĝilo, kiun oni povas plenigi. Poste oni sendu ĝin al: adreso de Hispana
Esperanto-Federacio en str. Rodríguez San Pedro 13, 3º-7; ES-28015 Madrid (Hispanio) aŭ
ĝian skankopion al retadreso: kongreso2018@esperanto.es .
Privateco
Viaj nomo kaj devenloko aperos en reta listo de aliĝintoj kaj en 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.
Oni antaŭvidas fotadon kaj filmadon dum la kongreso, kaj posta diskonigado per la reto. Se vi
ne deziras esti filmata, bonvolu tion indiki tie ĉi.
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ALIĜILO
por 77-a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO (20-22 julio 2018)
kaj / aŭ 51-a KONGRESO de ILEI (21-28 julio 2018) en Madrido, Hispanio
Aliĝo al:

 Hispana kongreso
 ILEI-kongreso
 Ambaŭ kongresoj

Persona nomo (*)
 Ino/  Viro

Familia(j) nomo(j) (*)
Naskiĝdato (por statistiko aŭ rabato)

Loĝadreso
Urbo/ regiono (*)

Lando / Teritorio (*)

Retadreso
Telefonnumero(j)
Ĉu vi bezonas vizon por eniri la kongreslandon? (1)

Jes/  Ne

Ĉu vi konsentas aperigon de via retadreso en partoprenlisto? (*)

Jes/  Ne

Kotizkategorio (*)
Kotizo (*)

Donaco

Entute (*)

Celo de la donaco:
Pagmaniero (2) (*)
Alvendato

Forirdato

Kiun lingvon vi pretas prezenti en la Lingva festivalo?
Aliaj kontribu- kaj kunlabor-proponoj?
En kiuj kursoj, seminarioj, trejnado vi ŝatus partopreni?
Komentoj
(*) Devigaj informoj
(1) Se vi bezonas invitleteron por peti vizon, bonvolu skribi al kongreso2018@esperanto.es por
interkonsenti pri detaloj.
(2) Kopion de via pagordono sendita al banko aŭ CO de UEA bonvolu sendi per poŝto al adreso
de Hispana Esperanto-Federacio en Madrido, aŭ al kongreso2018@esperanto.es. La efektiva
dato de pago kaj via aliĝo estos tiu de ricevo de la pago.
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.
Per subskribo kaj sendo de tiu ĉi aliĝilo mi akceptas la kotizkondiĉojn kaj tabelojn kaj la
partoprenkondiĉojn.
Loko, dato ___________________________ Subskribo:______________________

