
Mi mendas liton en:
Za Kolumnami/Krakowiak
⃝ 1-lita hotelĉambro (34 €)
⃝ 2-lita hotelĉambro (25 €)
⃝ 1-lita studentoĉambro (22 €)
⃝ 2-lita studentoĉambro (16 €)

Mi volas 
   loĝi kun:

42a konferenco de ILEI - Krakovo 2009

Nomo:

Strato, n-ro:

Kodo, urbo:

Lando:

Retadreso:Tel.:

Naskiĝdato:

⃝ membro
⃝ ne-membro
⃝ junulo
⃝ handikapulo

Mi estas

⃝ virino      ⃝  viro
Mi estas

Profesio:

Aliĝilo

Loĝado

Oleandry
⃝ 3-4 lita studentoĉambro (9 €)
⃝ 6-8 lita studentoĉambro (7 €)

Hotelo Cracovia
⃝ 1-lita hotelĉambro (124 €)
⃝ 2-lita hotelĉambro (83 €)

Żaczek
⃝ 1-lita hotelĉambro (24 €)
⃝ 2-lita hotelĉambro (18 €)
⃝ 3-lita studentoĉambro (12 €)

Manĝado
Mi mendas por mia tuta restado:
⃝ kutimajn manĝojn (15 €/tago)
⃝ vegetarajn (15 €)
⃝ specialajn  (15 €):

Prezoj por loĝado kaj 
manĝado estas por unu 

diurno. Ni sendos al vi 
fakturon por la tuta kon-

ferenco. Via aliĝo validas 
post pago de la fakturo.



Alveno/foriro
Mi alvenas je (dato):

⃝ Mi aliĝas al komuna vojaĝo al UK  (20 €)

Mi foriras je (dato):

⃝ Promene tra Krakovo (DT1, 5 €)
⃝ Salminejo Wieliczka (DT2, 19 €)
⃝ Niepołomice (DT3, 12 €)
⃝ Zakopane (TT1, 45 €)
⃝ Wadowice kaj Aŭŝvico (TT2, 45 €)

Ekskursoj, bankedo

Akceptado estos la 17an 
de julio. Unua manĝo 

okazos la 17an vespere. 
Lasta manĝo okazos la 

25an de julio matene.

Paperan aliĝilon bonvolu sendi al: 
Sjoerd Bosga, Tråddargargatan 27d, SE - 72337 Västerås, Svedio,
sed prefere aliĝu rete je: http://ilei.info/konferenco/alighilo2009.php

Invitilo
⃝ Bonvolu sendi al
      mi invitilon!
Pasportnumero:

Valida ĝis:

Subskribo
⃝ Mi legis, komprenis kaj akceptas la aliĝkondiĉojn.
⃝ Mi akceptas, ke mia nomo aperu en listo de aliĝantoj en la reto, kaj 
     ke miaj nomo, adreso, telefono aperu en listo de partoprenantoj.
Loko, dato: Subskribo:

En Lingva Festivalo mi ŝatus prezenti:

Viaj kontribuoj kaj komentoj

Mi proponas jenan kontribuon 
 al la programo (tema aŭ distra):

Por mia prezento mi bezonas:

Mi havas jenan apartan bezonon/peton:

⃝ Bankedo (30/17 €)Mi aliĝas al:


