A l i ĝ i l o
por la 48-a konferenco de ILEI, Oostende, 17-25/07/2015
 Persona nomo _______________________________________
Familia nomo _______________________________
Ino
Viro
 Datoj (jjjj-mm-tt) de: alveno ______________ foriro_________________
 Lando _______________ Kodo, urbo _____________________________
Loĝadreso __________________________________________________
Retadreso ___________________________ Fakso ________________
Telefono ___________________ Poŝtelefono ____________________
 Naskiĝdato (jjjj-mm-tt) ___________ Profesio _____________________
 Mi kotizas ______ EUR kiel (elektu kotizkategorion el la kotiztabelo):
membro de ILEI,
ne membro,
junulo,
handikapulo.
Kotiztabelo

Aliĝperiodo:
Aliĝkategorio:
Membro de ILEI(1)
Ne-membro
Junulo(2), handik. (3)

ĝis 28.02.2015

A
50 €
65 €
25 €

B
30 €
40 €
15 €

ĝis 31.05.2015

post 31.05.2015

A
60 €
75 €
30 €

A
70 €
90 €
35 €

B
35€
45 €
20 €

B
45 €
55 €
25 €

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 estas tiu, kiu jam pagis kotizon al ILEI por la jaro 2015;
2. Junulo: kiu naskiĝis post la 31-a de decembro 1985.
3. Handikapulo. Bonvolu sendi al ILEI atestilon.
 Mi pagas ______ EUR por loĝado en ĉambro (elektu unu el la tabelo)
unupersona
dulita
kvarlita
seslita
kun matenmanĝo kaj
kun vespermanĝo
sen vespermanĝo (vidu la klarigojn pri loĝprezoj kaj preztabelon)

Loĝprezoj validaj ĝis 28.02.2015

La junulargastejo "De Ploate", kiu gastigas la konferencon, provizas
loĝeblon kun matenmanĝo. Konferencanoj kiuj deziras loĝi pli lukse en
proksimaj hoteloj ĉirkaŭ la konferencejo, povas peti informojn kaj
asiston de LKK kontraŭ 5 EUR pagindaj kun la kotizo.
Ĉambroj en la junulargastejo estas 2-, 4- kaj 6-litaj, kun la ebleco uzi
kelkajn dulitajn ĉambrojn unupersone. Eblas aldone aboni vespermanĝon
en la sama konstruaĵo kontraŭ 10EUR-a plialtigo de la loĝprezo. Dum la
lunĉpaŭzo eblos aĉeti diverspreze manĝon en la sama junulargastejo aŭ
en proksimaj restoracioj.
En la ĉi-suba tabelo estas prezentitaj sumaj prezoj por unu persono en
diversaj ĉambro-kategorioj por la tuta konferenca semajno, komence kun
tranokto 17/18-an de julio kaj fine kun la matenmanĝo la 25-an de julio.
Ĉambrokategorio
Unupersona
Dulita
Kvarlita
Seslita

Loĝado kun matenmanĝo

Plus vespermanĝo

320 €
224 €
192 €
160 €

390 €
294 €
262 €
230 €

La vespermaĝo la 17-an de julio ne estas inkludita ĉar tiun vesperon
okazos la interkona frandvespero kun abundo da naci-specifaj manĝoj
kiujn konferencanoj mem alportos ĉiu el sia mondoparto, laŭ la
konferenca tradicio de ILEI. Konferencanoj kiuj abonos bankedon
(ĵaŭdon vespere, 23.07.2015) povos laŭdezire ricevi repagon de 10€
anstataŭ tiutaga vespermanĝo. Mendilo por la bankedo kaj konferencaj
ekskursoj estos publikigita aperte en la retejo de ILEI kaj alimaniere.
Por loĝmendoj post la 28-a de februaro 2015 la prezoj estos pli altaj
depende de pluarahĝo kun la junulargastejo kaj de nombro de aliĝintoj.
 Mi manĝas
vegetare
vegane
koŝere
halale
ordinare
kun aliaj limigoj: _______________
 Mi deziras loĝi en la sama ĉambro kun
______________________________________________________

 Mi

pagas 5 EUR por helpo de LKK trovi loĝejon en alia hotelo.
solvos mem la loĝadon sen helpo de LKK.
 Mi kontribuas por ILEI-agado tra jena(j) kaso(j) / fonduso(j):
Subteno al ne-pagipovaj konferencanoj _____ EUR
Koleghelpa kaso (membrigo de ne-pagipovaj kolegoj) _____ EUR
Fonduso "Afriko" por ILEI-agado en Afriko _____ EUR
Fonduso "Erika Linz" _____ EUR
Fonduso "Interkulturo" _____ EUR
Fonduso "Szerdahelyi" _____ EUR
Fonduso "Dazzini" _____ EUR

o
o
o
o
o
o
o

 Mi gvidas grupon de _____ (enskribu la nombron) komencantoj el mia
lando (vidu la klarigon), kiuj aliĝis al la konferenco laŭ la jena listo.
Listo de miaj grupanoj - komencantoj
1.
2.
3.
...

Klarigo pri grupoj de komencantoj
Se vi organizos kaj aliĝigos al la konferenco grupon da komencantoj el
via lando kaj se vi ĉiuj loĝos en la junulargastejo "De Ploate", vi kiel
grupgvidanto ĝuos jenajn rabatojn:
-- 50% de la kotizo se vi gvidas minimume trimembran grupon, 75% por
kvarmembra kaj 100% por kvinmembra grupo;
-- por ĉiu plusa grupano ekde la 6-a ĝis la 10-a vi ĝuos 5%-an rabaton
de la loĝkosto (kun matenmanĝo, sen alia manĝo) en plurpersona (2, 4,
aŭ 6-lita) ĉambro.
Por tiaj konferencanoj - komencantoj en Esperanto - estos organizitaj:
** E-kurso gvidata de instrusperta konferencano , 3-4 horojn ĉiutage
** Ekskursa programo pli riĉa ol por la ordinaraj konferencanoj laŭ la
samaj prezoj kiel por ceteraj konferencanoj; vi mem estos bonvena helpi
kiel ĉiĉeron-interpretisto por viaj grupanoj kaj aliĝi al tiaj ekskursoj
senpage.
Grave: Bonvolu prizorgi kaj helpi viajn grupanojn, ke ili ĉiuj aliĝu, mendu
la loĝadon kaj sendu la pagon ĉu pere de vi, ĉu al konto de ILEI.
 Mi

konsentas /
ne konsentas,
ke mia adreso aperu en la listo de partoprenantoj.

 Mi komprenas, ke la aliĝo validas nur post kompleta pago en unu el la
jenaj manieroj (indiku vian pagmanieron):
Al ILEI-konto ĉe ING-banko, IBAN: NL55INGB 0004676855, BIC:
INGBNL2A. Aldonu 5 € se vi pagas de ekster Eŭropa Unio.
Al ILEI-konto ĉe UEA ilek-a, indikante "ILEI-konferenco 2015"
Ene de Belgio, bonvolu komunikiĝi kun LKK tra s-ro Marc Cuffez
<flandrio@hotmail.be >.


Mi ne bezonas invitilon.
Mi bezonas invitilon por akiri la vizon. Mi havas pasporto n-ro
__________________ de la ŝtato ______________________
validan ĝis __________________.

 Mi proponas jenajn kontribuojn por la konferenca programo (prelego,
kurso, diskutrondo, muzika/danca programero, prezento de nacia lingvo,
frandaĵoj por la interkona frandvespero k.s.):

 Mi komprenas kaj akceptas la partoprenkondiĉojn kaj regulojn el la
Konferenca Regularo, p. 6-9 (ilei.info/dok/regularo_konferencoj.rtf)
Partoprenkondiĉoj laŭ la Konferenca Regularo

6. Konferencanoj devas fari nenion, kio kontraŭas la Konferencan
Regularon aŭ malutilas al la ILEI-Konferenco kaj devas submetiĝi al la
leĝoj de la lando, kie okazas ILEI-Konferenco. [...]
7. Ĉiu vendado de varoj en ILEI-Konferenco bezonas antaŭan aprobon
de la Estraro, kiu starigas la kondiĉojn. Skriba peto pri tia agado estu
liverita al la Estrarano pri Konferencoj nepre antaŭ la 30-a de junio de la
konferenca jaro.
8. La Estrarano pri Konferencoj rajtas haltgi ĉiun agadon koncerne ILEIKonferencon, kiu ne konformas al ĉi tiu Regularo. [...]
9. Principe la ĉefa administrado kaj librotenado de ILEI-Konferenco
estas prizorgata de la Kasisto de ILEI. [...]
Loko, dato __________________

Subskribo ___________________

