
 

Loĝmendilo 2019 
por la 52-a Kongreso de ILEI (13-20 julio 2019) en Ĉaĉak, Serbio 

Bazajn informojn pri la loĝproponoj kun loĝ- kaj manĝ-prezoj vi trovos ĉi-sube,  

post la 17-a demando. 

Se vi povas, prefere uzu la retmendilon: https://forms.gle/BdCvQxT9YsxutzcQ9  

Por rezervi servojn (loĝadon kaj/aŭ manĝojn) por la tuta kongresa semajno, 

respondu la demandon 5. Por rezervi por nur unu aŭ kelkaj tagoj, respondu la koncernajn 

demandojn 6 - 12.  

* La asterisko indikas nepre respondendajn demandojn. 

Vi povas vidi la liston de ĝisnunaj aliĝintoj kun la kongresnumeroj en:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HvTQIW6NPgw2DhJiqaUATLOeJRKIbxR1k-

PbMq1nHhc/edit?usp=sharing , aŭ en la listo de aliĝintoj atingebla tra 

http://www.ilei.info/agado/Cacak2019.php . 

 

Retpoŝta aŭ alia kontaktadreso: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

1. Kongresnumero* _______ 

Se vi jam aliĝis, vi povas trovi vian kongresnumeron en sekvante la ĉi-supre indikitajn ligojn.   

Se ne, bonvolu aliĝi per: https://goo.gl/forms/sRJGKyDb3IxnkQYf2  aŭ  

www.ilei.info/konferenco/2019/papera_alighilo_2019.pdf . 

2. Nomo *  ____________________________________ 

3. Ĉambro * (elektu unu) 

o SA.2/1 

o SA.2/2 

o SB.1/1 

o SB.2/1 

o SB.2/2 

o LA.3/2 

o LA.3/3 

o LB.4/2 

o LB.4/4 

4. Kunloĝanto(j) ________________________________________________________________ 

Kun kiu(j) vi deziras dividi la ĉambron?  

5. Por la tuta semajno? 

Vi povas rezervi servojn por la tuta kongreso (tiam vi ne respondu la demandojn 6 - 12). Se vi nun 

rezervos por la tuta semajno kaj poste volos foriri iom antaŭ fino de la kongreso, vi ricevos repagon 

surloke kontraŭ ne uzitaj manĝoj kaj ĉambrotago(j). Se vi rezervos loĝadon (L) kun matenmanĝo 

(MM) kaj eventuale sed ne nepre tagmanĝo (TM) kaj vespermanĝo (VM) por la tuta semajno, vi 

ricevos senpage la lasttagan matenmanĝon (sabaton, la 20an de julio). Bonvolu elekti unu aŭ 

plurajn servojn, kiujn vi deziras rezervi por la tuta kongresa semajno. Se vi ne deziras rezervi por la 

tuta semajno, elektu nenion kaj transiru al la demandoj 6 – 12. 

https://forms.gle/BdCvQxT9YsxutzcQ9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HvTQIW6NPgw2DhJiqaUATLOeJRKIbxR1k-PbMq1nHhc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HvTQIW6NPgw2DhJiqaUATLOeJRKIbxR1k-PbMq1nHhc/edit?usp=sharing
http://www.ilei.info/agado/Cacak2019.php
https://goo.gl/forms/sRJGKyDb3IxnkQYf2?fbclid=IwAR29eacxqBIqjwf9N6PuL-IhgMijt9LePiboyBfQNiej2t46Vj5GfH8QjNk
http://www.ilei.info/konferenco/2019/papera_alighilo_2019.pdf


□ L 

□ MM 

□ TM 

□ VM 

6. 13/14 julio  

Elektu nenion, aŭ unu aŭ plurajn opciojn: L - tranokti 13/14-an de julio, MM - matenmanĝo la 14-

an de julio, TM - tagmanĝo la 14-an de julio, VM - vespermanĝo la 14-an de julio 

□ L 

□ MM 

□ TM 

□ VM 

7. 14/15 julio  

Elektu nenion, aŭ unu aŭ plurajn opciojn: L - tranokti 14/15-an de julio, MM - matenmanĝo la 15-

an de julio, TM - tagmanĝo la 15-an de julio, VM - vespermanĝo la 15-an de julio 

□ L 

□ MM 

□ TM 

□ VM 

8. 15/16 julio  

Elektu nenion, aŭ unu aŭ plurajn opciojn: L - tranokti 15/16-an de julio, MM - matenmanĝo la 16-

an de julio, TM - tagmanĝo la 16-an de julio, VM - vespermanĝo la 16-an de julio 

□ L 

□ MM 

□ TM 

□ VM 

9. 16/17 julio  

Elektu nenion, aŭ unu aŭ plurajn opciojn: L - tranokti 16/17-an de julio, MM - matenmanĝo la 17-

an de julio, TM - tagmanĝo la 17-an de julio, VM - vespermanĝo la 17-an de julio 

□ L 

□ MM 

□ TM 

□ VM 

10. 17/18 julio  

Elektu nenion, aŭ unu aŭ plurajn opciojn: L - tranokti 17/18-an de julio, MM - matenmanĝo la 18-

an de julio, TM - tagmanĝo la 18-an de julio, VM - vespermanĝo la 18-an de julio 

□ L 

□ MM 

□ TM 

□ VM 

11. 18/19 julio  

Elektu nenion, aŭ unu aŭ plurajn opciojn: L - tranokti 18/19-an de julio, MM - matenmanĝo la 19-

an de julio, TM - tagmanĝo la 19-an de julio, VM - vespermanĝo la 19-an de julio 

□ L 

□ MM 

□ TM 

□ VM 



12. 19/20 julio  

Elektu nenion, aŭ unu aŭ plurajn opciojn: L - tranokti 19/20-an de julio, MM - matenmanĝo la 20-

an de julio. 

□ L 

□ MM 

13. Dieto 

Elektu nenion, aŭ unu aŭ plurajn opciojn. Se mankas indiko de via dieto aŭ manĝprefero. 

□ Nenio speciala 

□ Vegana 

□ Vegetara 

□ Sen gluteno 

□ Sen laktozo 

□ Sen porkaĵo 

□ Io alia: _____________________________________________________________________ 

14. Pagenda sumo (EUR) * 

Bonvolu tajpi nur ciferojn.  

 

15. Pagmaniero: * 

Vi trovos klarigojn de la pagmanieroj ĉi-sube  

o Tra ING-banko 

o Tra UEA 

o Al LKK 

16. Interkona frandvespero 

Kiujn gastronomiajn specialaĵojn el via regiono / lando / kulturo vi kunportos kaj proponos dum la 

interkona frandvespero sabaton, la 13an de julio? 

__________________________________________________________________________________ 

17. Komentoj 

Se vi havas demandojn, proponojn aŭ ajnajn komentojn, tajpu ĉi tie.  

 

___________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Bonvolu kontroli vian mendilon. Se ĉio ĝustas, subskribu ĝin kaj sendu al unu el la ĉi-sube indikitaj 

adreso de LKK, ĉu papere ĉu retpoŝte. Dankon.  

Loko, dato        Aliĝinto – mendanto  

____________________________     _____________________________



Loĝproponoj kun prezoj 

Studenthejmo (S) 

Ĉambroj en la novkonstruita alo (SA) havas privatajn duŝĉambrojn kaj necesejojn. En la malnova parto 

(SB) estas komunaj (etaĝaj) duŝejoj kaj necesejoj. La studenthejmo disponas unulitajn (SA.1/1, SB.1/1) 

kaj dulitajn ĉambrojn. La dulitaj ĉambroj uzeblas por unu persono (SA.2/1, SB.2/1) aŭ por du personoj 

(SA.2/2, SB.2/2).  

Domo por mezlernejanoj (L) 

La domo por mezlernejanoj disponas du konstruaĵojn: la novan tuj apud la kongresejo, uzatan ekde la 

pasinta jaro, kaj la malnovan je 15-minuta promendistanco de la kongresejo. La novaj ĉambroj (LA) 

estas trilitaj, ĉiu ĉambro havas proprajn enirĉambron, duŝejon kaj necesejon, kaj estas uzeblaj kiel 

dupersonaj (LA.3/2) aŭ tripersonaj (LA.3/3). La malnovaj (LB) estas kvarlitaj, kun komunaj (etaĝaj) 

duŝejoj kaj nesecejoj, kaj uzeblas kiel dupersonaj (LB.4/2) aŭ kvarpersonoj (LB.4/4).  

Loĝprezoj por unu persono / unu nokto 

SA - studentaj ĉambroj kun privataj duŝejoj kaj necesejoj  

SA.1/1 Unulita ĉambro (elĉerpita) € 16  

SA.2/1 Dulita ĉambro por unu persono € 18  

SA.2/2 Dulita ĉambro por du personoj € 12  

SB - studentaj ĉambroj kun komunaj duŝejoj kaj necesejoj  

SB.1/1 Unulita ĉambro  € 11  

SB.2/1 Dulita ĉambro por unu persono € 12  

SB.2/2 Dulita ĉambro por du personoj € 9  

LA - lernejanaj ĉambroj kun privataj duŝejoj kaj necesejoj  

LA.3/2 Dupersona ĉambro € 17 

LA.3/3 Tripersona ĉambro  € 12  

LB - lernejanaj ĉambroj kun komunaj duŝejoj kaj necesejoj  

LA.4/2 Dupersona ĉambro € 14 

LA.4/4 Kvarpersona ĉambro  € 9 

 



Manĝoj 
La studenta kaj lernejana restoracioj proponas la tri manĝojn kontraŭ moderaj prezoj:  

 MM (matenmanĝo): € 2,   

 TM (tagmanĝo): € 4,  

 VM (vespermanĝo): € 3.  

Unutagaj prezoj por unu persono (EUR) 
L - nur loĝado, MM - matenmanĝo, TM - tagmanĝo, VM - vespermanĝo 

Ĉambro L L+MM L+MM+TM L+MM+VM L+MM+TM+VM 

SA.1/1* 16 18 22 21 25 

SA.2/1 18 20 24 23 27 

SA.2/2 12 14 18 17 21 

SB.1/1 11 13 17 16 20 

SB.2/1 12 14 18 17 21 

SB.2/2 9 11 15 14 18 

LA.3/2 17 19 23 22 26 

LA.3/3 12 14 18 17 21 

LA.4/2 14 16 20 19 23 

LA.4/4 9 11 15 14 18 

* Elĉerpita 

 

Tutsemajnaj prezoj por unu persono (EUR) 
ekde MM dimanĉon, la 14-an de julio ĝis MM sabaton, la 20-an de julio  

(Se vi rezervos la tutsemajnan loĝadon kun MM (plus eventuale aliaj manĝoj), vi ricevos senpage la 

lasttagan matenmanĝon.) 

L - nur loĝado, MM - matenmanĝo, TM - tagmanĝo, VM - vespermanĝo 

Ĉambro L L+MM L+MM+TM L+MM+VM L+MM+TM+VM 

SA.1/1* 112 124 148 142 166 

SA.2/1 126 138 162 456 180 

SA.2/2 84 96 120 114 138 

SB.1/1 77 89 113 107 131 



SB.2/1 84 96 120 114 138 

SB.2/2 63 75 99 93 117 

LA.3/2 119 131 155 149 173 

LA.3/3 84 96 120 114 138 

LA.4/2 98 110 134 128 152 

LA.4/4 63 75 99 93 117 

* Elĉerpita 

Se pro ekskurso vi ne povos uzi iun el rezervitaj kaj antaŭpagitaj manĝoj, vi ricevos la repagon 

surloke. Bonvolu anonci tion du tagojn antaŭe.  

Pagmanieroj 
(1) Tra ING-banko:  

Al ILEI-konto ĉe ING-banko, IBAN: NL55INGB 0004676855,  BIC: INGBNL2A, kun indiko: 

"ILEI-Kongreso 2018". 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 LKK:  

Validas nur por aliĝantoj el Serbio. Bonvolu peti ilei.kongresoj@gmail.com pri detaloj.  

KONTAKTO 

- Eblas kontakti la organizantojn (LKK) per la adreso ilei.kongresoj@gmail.com , poŝta adreso:  

       Radojica Petrović  

       - ILEI-kongreso 2019 -  

       Bul. Oslobodjenja 36  

       RS-3200 Ĉaĉak  

       Serbio 

- Pri financaj aferoj bonvolu kontakti la kasiston de ILEI per la adreso  

ilei.kasisto@gmail.com . 

- Kongresa retpaĝo de ILEI: http://www.ilei.info/agado/Cacak2019.php  

- FB-grupo ILEI-Kongresoj: https://www.facebook.com/groups/ILEI.Kongresoj/     
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