
39-a ILEI-Konferenco 

25 – 29 julio 2006 

Parma, Italio                                                 Konferenca numero: 
 

„Lingvaj rajtoj, lingvolernado kaj edukado por ĉiuj“ 
 

Ĉiu aliĝanto uzu apartan aliĝilon, fotokopion aŭ samformatan paperon. Bv tajpi aŭ 
skribi preslitere per latinaj literoj. La plenigitan aliĝilon bv sendi al Aida Čižikaitė, 
Zamenhofo 5, LT-44287 Kaunas, LITOVIO. 
Laŭeble bonvolu uzi retan aliĝilon:  

http://ilei.info/konferenco/alighilo2006.php 
 

FAMILIA NOMO.............................................................................VIRO/VIRINO 
(por alfabeta ordigo)                                         (forstreku unu) 
PERSONA(J) NOMO(J) ............................................................................................ 
NASKIĜDATO ..................... j......................................... mon...............................t. 
ADRESO (nacilingve en latinaj literoj kun poŝtkodo) ............................................... 
.................................................................................................................................... 
LANDO ..............................................TEL Nº (kun prefikso) ................................... 
FAKSO................................................RETADRESO ............................................... 
PROFESIO/FAKO..................................................................................................... 
 

Se Vi bezonas invitilon por veni al Italio, bonvolu turni Vin al la ĉefa loka 
organizanto: Luigia Oberrauch Madella, via Prampolini 8, IT-43100 PARMA, 
Italia, <silkovojo@aliceposta.it>, tel./fakso: +39 0521 785582. 
 

Mi aliĝas al la Konf. laŭ la kondiĉoj presitaj en la kongresa informilo kaj en tiu ĉi 
aliĝilo, kaj sendis mian pagon (pageblecojn vd dorsflanke) al ILEI je …........ (dato) 
 

 

DATO ........................................   SUBSKRIBO........................................... 
 

Mi pretas prezenti lingvon en Lingva Festivalo jes/ne. Mi prezentos……………….lingvon. 
 

Rilate al la konferenca temo mi proponas prelegon kun titolo:................................................  
.................................................................................................................................................  
Mi proponas por ĝenerala konferenca programo: ....................................................................  
.................................................................................................................................................  
Mi proponas la jenan kontribuon al la distra programo: ..........................................................   
.................................................................................................................................................  
(la proponoj kaj resumoj devas atingi la adreson de la Estrarano pri Konf-oj ĝis 2006-03-15) 
Por lingvoprezento aŭ prelegoj mi bezonas: ............................................................................  
Por aliaj prezentotaj programeroj mi bezonas:.........................................................................  
Apartaj bezonoj........................................................................................................................  
Mi volas diri ............................................................................................................................  
 

ALIĜILO 



ALIĜKOTIZO (vidu IPR 05/4 p. 37.) ....................................  
....... tranoktoj*** ....................................  
en hotelo „Lazzaro” en …..lita ĉambro  .................................. * 
en hotelo „Moderno” en ..…lita ĉambro  .................................. * 
en restadejo „Edison” en ..…lita ĉambro .................................. * 
en monaĥejo „S.Giovanni”en …..lita ĉambro .................................. * 
en instituto „Salesiani” en …..lita ĉambro .................................. * 
en komuna loĝejo „Il Tulipano” en …..ĉambro .................................. * 
                                              en ruldomo/tendo .................................. * 
                           en dormosako/ sur matraco .................................. * 
Matenmanĝoj ............................ **** 
Tagmanĝoj ....................................  
Vespermanĝoj ....................................  
Ekskursoj  ................................ ** 
Bankedo ....................................  
Fonduso „Dazzini” ....................................  
Koleghelpa Fonduso ....................................  
Fonduso „Erika Linz”  ....................................  
Fonduso „Interkulturo” ....................................  
Fonduso „Szerdahelyi” ....................................  
Donaco ....................................  
Bankkostoj ....................................  
ENTUTE (en eŭroj) ....................................  

 
* Mi mendas tranokton ekde la ................. ĝis la ................................... en ...........................  
* Se vi mendas dulitan/trilitan ĉambron, bv indiki, kun kiu vi dividas la ĉambron .................  
.................................................................................................................................................  
** Bv indiki ĉi tie kiu(j)n ekkurso(j)n vi mendas ....................................................................  
*** Por mendoj atingantaj nin post la 1-a de majo 2006 oni devas aldone pagi EUR 40,00. 
Post la 1-a de junio ni ne povos mendi al Vi tranoktojn. 
**** Nur se matenmanĝon aparte proponas tranoktejo, kiun Vi elektis. 
Mi aliĝas kiel:  [ ] membro de ILEI            [ ] ne membro de ILEI 
 [ ] junulo — naskiĝis post la 31-a de decembro 1975. 
 [ ] handikapulo, ĉu ILEI jam havas atestilon? jes/mi kunsendas (forstreku unu) 

Mi sendis mian pagon al: 
[ ] al ILEI-konto ĉe UEA ilek-a, indikante: "ILEI-Konferenco", nur se vi pagas ĝis la 15-a 
de majo 2006; 
[ ] al la bankokonto de ILEI en Svedio: IBAN: SE56 8000 0832 7999 4515 0143 kun 
BIC/SWIFT kodo SWEDSESS. Aldonu 6,00 EUR por svedaj bankokostoj se vi pagas de 
ekster Eŭropa Unio. El Svedio eblas pagi al konto 8327-9, 994 515 014-3 ĉe Förenings-
sparbanken. 
[ ] al la itala sekciestro Luigia Oberrauch Madella, via Prampolini 8, IT-43100 PARMA, 
Italia, n.c.c.p. 15095417 (NUR POR ITALOJ) 

 

Via aliĝo validas nur post kiam la Kasisto ricevis vian pagon. Kiel aliĝdato validas la 

dato en kiu via pago atingis la konton de ILEI. 


