
Internacia Ligo 
de Esperantistaj Instruistoj 

Vian retaliĝilon sendu al la membroprizorganto Hamzeh Shafiee: hamzeho@gmail.com 

kaj samtempe al ILEI-kasistino Karine Arakelyan: ilei.kasisto@gmail.com 

En la „TEMLINIO” de la retmesaĝo bonvolu skribi ”ILEI-aliĝilo MIANOMO”

Plena 
nomo: 

Familia nomo 
(skribu ĝin MAJUSKLE) 

Persona nomo 

Adreso: 

Strato, numero 
kaj pliaj bezonataj indikoj 
Landnomo en Esperanto 

Poŝtkodo Loĝurbo 
(MAJUSKLE, en nacia 
lingvo) 

Aliaĵoj: 

Profesio 
Numero de telefono (inkluzive de la landa kodnumero) 

Retadreso 
(por sendado de reta IPR kaj korespondado kun la ILEI-oficejo) 

ILEI rajtas sendi al mi 
mesaĝojn, komunikojn, informojn aŭ demandilojn pri ILEI: 

 Nomo de la dezirata landa sekcio: 

             Via sekciestro aŭ la sekciestro de via lando plezure kontaktos vin 
kun pliaj informoj kaj agad-eblecoj! 

KUN ILEI-MEMBRECO VI RICEVAS NIAN ORGANON INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO (IPR) 

BONVOLU ELEKTI UNU EL LA SUBAJ TRI EBLOJ: 

PAPERA KAJ RETA 
(KOTIZO: A-landoj 25 EUR,  

B-landoj 12,50 EUR) 

NUR RETA 
(KOTIZO: A-landoj 12,50 EUR, 

B-landoj 6,25 EUR) 

Kiel SUPERMEMBRO vi povas pagi 40 eŭrojn (por A-landoj) aŭ 22,50 eŭrojn (por B-landoj) por ricevi
la retajn kaj paperajn revuojn IPR kaj JUNA AMIKO.

LANDO-KATEGORIOJ: 
B-landoj: iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Resp.), Afriko, Amerikoj (escepte de Usono kaj Kanado),
Kiribati, Papuo-Nov-Guineo, Solomonoj, Vanuatu en Oceanio.
A-landoj: ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorioj B. 

Loko, dato: Subskribo: 

Vi povas tajpi vian subskribon kaj sendi al ni la dosieron sen printi ĝin... kaj resendi ĝin la venontan jaron, se vi volas !

ALIĜILO 

JES NE

La preferata
pag-maniero,
se vi ne pagas
tra via sekcio

Mi dezirus aliĝi al la sekcio 

Mi konsentas, ke miaj datumoj estu en la pasvort-protektita datumbazo de ILEI, kiu garantias privatecon.

ING BANK N.V. 
IBAN: NL55INGB0004676855 
BIC: INGBNL2A 

ilek-a 
N-ro de la banka konto de ILEI:  Nomo de la ILEI-konto ĉe UEA 
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