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KOTIZOJ  

Aliĝperiodo*: 
Antaŭ la 

31.03.2020 

De la 1.04.2020 

ĝis la 30.06.2020 

De la 1.7. 2020 ĝis 

la komenco de la 

evento 

Aliĝkategorio**: 
A B A B A B 

Membro de ILEI(1) 65 € 40 € 75 € 50 € 90 € 60 € 

Ne-membro 80 € 50 € 90 € 60 €  105 € 70 € 

Infano ĝis 18 j.(2) 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 

Junulo(3), handik.(4) 40 € 30 € 45 € 35 € 50 € 40 € 

Familiano(5), akomp.(6) 30 € 20 € 45 € 25 € 45 € 30 € 

Ajna 1-  aŭ 2-taga 
partopreno (7) 40 € 30 € 45 € 35 € 50 € 40 € 

* Validas kotizo laŭ la dato de pago 

**Aliĝkategorioj: 

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 estas tiu, kiu jam pagis membrokotizon por la jaro 
2020.  
Honoraj Membroj ĝuas 100%-an rabaton. 

(2)   Infanoj kun akompananto kaj junuloj aĝaj ĝis 18 j. je 13 julio 2020 pagas 
la infanan kongresan kotizon. 

(3)  Junulo: kiu naskiĝis post la 13-a de julio 1989. 
(4)  Handikapulo. Bonvolu sendi al ILEI atestilon. 
(5)  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, kiun li/ŝi pagus aliĝante memstare. Familianoj estas 



konsiderataj: edz(in)o, ge(bo)filoj, ge(bo)patroj, geavoj, genepoj, 
koramik(in)o, ge(bo)fratoj vivantaj kune en familia aŭ koramika  
komunumo. 

(6)  Akompananto de handikapulo aŭ infano(j) pagas 50% de la kotizo, kiun 
li aŭ ŝi pagus kiel ordinara aliĝanto. Ekzemple A-landa ne-membro de 
ILEI, aliĝanta kiel akompananto ĝis 31.03.2020, pagas 37,50 €  (= 50% 
de 75 €). 

(7) Unu- aŭ 2-taga kotizo. Por partopreno longa pli ol 2 tagojn validas la 
plena kotizo laŭ la 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. 

 

 


