Aliĝilo sendota al

19-a Ekumena Esperanto-Kongreso (EEK)
62-a de IKUE

Teresa Pomorska, ul. Świstackiego 9/21, PL 50-430 Wrocław, Pollando
pomer@wp.pl

59-a de KELI

Geedzoj kaj familioj bezonas nur unu aliĝilon.
Gepatroj kun infanoj utiligu sube ankaŭ la n-ron 2.

18.-25. Julio 2009 en Wrocław, Pollando

“... fido, espero kaj amo, tiuj tri (1 Kor 13, 13)

1. Unuopulo/patro: Nomo:
Bonvolu skribi vian familian nomon MAJUSKLE kaj la personan nomon minuskle!

espero kristana aŭ monda senespero”

Adreso:
IKUE kaj KELI invitas la Kristanan Esperantistaron al 19-a Ekumena
Esperanto-Kongreso en Wrocław (Breslau), Pollando. Tiu urbo Vroclavo estas
unu el la plej grandaj kaj belaj urboj de Pollando. La kongresejo estos la Porpastra
Alta Seminario (Seminarium Duchowne, Plac Katedralny 14, 50-329 Wrocław),
kiu situas sur Ostrów Tumski kaj najbaras kun Katedralo de S-ta Johano Baptisto.
Jam en la 9-a jarcento ekzistis sur insulo fortikigita princa kastelo kun vasta suburbo inter brakoj de la rivero Odra. En 1000-a jaro, kiam oni establis episkopejon
en Vroclavo, la kastelon oni transigis sur maldekstran bordon de la rivero Odra.
Malantaŭ la kastelo oni konstruis dum la 14-a ĝis la 16-a jc. multajn sakralajn
objektojn: preĝejojn, episkopan palacon, ktp. Proksime troviĝas botanika ĝardeno
sur la loko de likviditaj urbaj fortikaĵoj.
Ostrów Tumski ĉesis ekzisti kiel insulo en la 19-a jarcento, kiam oni superŝutis
malnovan fluejon de rivero Odra. La hodiaŭa Ostrów Tumski estas unu el multaj
turismaj allogaĵoj de la urbo. Promenante oni spertas atmosferon de pasinteco kaj
oni povas travivi la ĉarmon de tiu ĉi heredaĵo.
La vroclavanoj estas homoj toleremaj. De la komenco de nia historio en Vroclavo
ekloĝis homoj de diversaj landoj, do samtempe de diversaj religioj. Pace kunvivis
katolikoj, ortodoksuloj, judoj kaj protestantoj. Tiel estas ĝis hodiaŭ. En Vroclavo
ekzistas "Dzielnica Czterech Świętyń" (kvartalo de kvar sanktejoj). La urbo estas
vere ekumenisma. Ĝi estas nomata "la urbo de renkontiĝo".
Ni kore invitas vin aliĝi al la 19-a Ekumena Esperanto-Kongreso
en Wrocław, Pollando, 2009
Philippe COUSSON kaj Miloslav ŠVÁČEK, prezidantoj de KELI kaj IKUE,
kaj Teresa POMORSKA pomer@wp.pl, prezidantino de LKK. Oni povas
ankaŭ informiĝi ĉe: Silezia Esperanto-Asocio vroclavo@poczta.onet.pl
Atentu la informojn daŭre aktualigotajn en: www.Bernhard-Eichkorn.de
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Telefono:

Reta adreso:

Ĉambroj: Mi mendas (bv. krucsigni en krampoj):
( ) unu-litan ĉambron,
( ) du-litan ĉambron kun jena kunul(in)o en mia ĉambro:
(
(
(
(

) Tio estas mia edzino, por kiu mi ne plenigas plian aliĝilon.
) Mi volas partopreni la kongreson sen tranoktoj en la kongresejo, sed kun du
manĝoj tage (atentu 5.2.)
) Mi/ni volas veni jam vendrede. (Atentu la plian prezon sub 6.)
) Mi/ni estas (ge)junuloj; naskiĝ-datoj:

2. Aliĝo de familio: patro (ripeto de 1.):
2.1. patrino (adreso kiel patro 1.):
2.2. infano/j (antaŭnomo/j kaj enkrampe aĝo):
2.3. ( ) Jenaj infanoj loĝu en ĉambro apud ni (enkrampe aldonu la aĝon de la
infanoj):
3.5. Manĝoj: (normale vi ricevos tri manĝojn: matene, tagmeze kaj vespere):
3.6. ( ) Mi/ni deziras vegetarajn manĝojn.
3.7. ( ) Mi/ni ne partoprenos la tuttagan ekskurson (minus 10 € ).
3.8. Mi proponas jenajn miajn kontribuojn al la kongresa programo (temo, daŭro):
Dato/loko/subskribo:
La aliĝo validas post alveno de la aliĝ-kotizoj.
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Distranĉu la folion kaj forsendu la maldektran duonon, ĉi-duonon retenu ĉe vi!
Prezoj:
4.

Kongresa aliĝ-kotizo (ne infanoj ĝis inkl. 9 jaroj): por validigi la aliĝojn;
en kazo de nepartopreno la aliĝ-kotizo estas ne repagebla.
Ĝis 31.12.2008:
20 €,
Poloj:
70 Złoty;
ekde 1.1.2009 ĝis 31.3.2009: 30 €,
Poloj: 100 Złoty;
ekde 1.4.2009:
40 €,
Poloj: 130 Złoty.
Kontojn vidu sub punkto 9. ĉeĥoj pagu al Miloslav Šváček.

5.

Kongres-kotizo pagenda en la kongresejo por la tempo de 18.7.09 ekde la
vespermanĝo je 18h15 ĝis 25.7.09 matene.

5.1. Prezo kun tranoktoj kaj po tri manĝoj:
- en unu-lita ĉambro:
760 Złoty (somere 2008 = 230 €)
- en du-lita ĉambro por unu persono: 480 Złoty (somere 2008 = 145 €)
- familianoj ekde 10 jaroj por unu persono:
300 Złoty (somere 2008 = 90 €)
- junul/in/o ĝis 24 jaroj en du-lita ĉambro:
300 Złoty (somere 2008 = 90 €)
5.2. Prezo sen kongresaj tranoktoj, sed kun tag- kaj vesper-manĝoj por unu
persono: por la tuta semajno 220 Złoty kaj la aliĝ-kotizon.
5.3. Atentu! Nemembroj de IKUE/KELI pagos 20 € /66 Złoty pli ol indikite. Kunportu
vian membro-kvitancon 2009, por pruvi vian membrecon!
Ankaŭ ĉiu familiano pagos 20 € /66 Złoty pli ol indikite, se ne almenaŭ unu el la
gepatroj montros sian membro-kvitancon 2009 de IKUE aŭ de KELI.
5.4. Sub familio oni kalkulas minimume patron aŭ patrinon kaj infanon ĝis 24 jaroj, kaj
maksimume gepatrojn kun siaj infanoj malpli ol 24-jaraj antaŭ 25.7.09.

Por via rememoro!
(signu por via memoro denove sur ňi-flanko de la folio, kion vi maldekstre elektis)
Mi mendis:
(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

unu-litan ĉambron: 760 Złoty (somere 2008 = 230 €) ;
du-litan ĉambron (prezoj por unu persono): 480 Zł (somere 2008 = 145 €);
lokon por junul(in)o ĝis inkluzive 24 jaroj: 300 Zł (somere 2008 = 90 €).
ĉambrojn por
familianoj (gepatroj kaj infanoj ĝis 24 jaroj: 300 Zł (somere
2008 = 90 €);
ĉambron por junul(in)o ĝis inkluzive 24 jaroj: 300 Zł (somere 2008 = 90 €).

Se mi ne havos kaj ne montros membro-kvitancon 2009 de IKUE aŭ KELI, mi pagos 20
€/66 Złoty pli ol indikite. Mi ne forgesu kunpreni BIBLION kaj preĝ- kaj kant-libron
ADORU, kiun mi ankaŭ povos aĉeti aŭ lupreni en akceptejo.
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6. Kiu venos jam vendrede, povas tranokti pagante por tranokto 66 Zł (somere
2008 = 20 €), sed oni mem zorgu pri la manĝoj ĝis sabato 18h15.
7. Kunportu vian BIBLION. Ankaŭ la libro ADORU estas grava parto de la 19-a EEK.
Nepre ĝin kunportu, aŭ aĉetu por prezo de 10 € post alveno en akceptejo. Oni povas ĝin
ankaŭ pruntepreni por la tuta kongresa semajno por lu-pago de 5 €.
8. Post plenigo de loĝkapacito en porpastra seminario, oni proponos al la pli malfruaj
aliĝintoj loĝigon en studenta hejmo aŭ hotelo.
9. Kongresa Kaso:
-

en Pollando: Teresa Pomorska, Lukasbank konto: PL 69 1940 1076 4939 1150
0000 0000;

-

en Ĉeĥio: aliĝ-kotizon en € aŭ ĉeĥaj kronoj al Miloslav Šváček, Tršická ul. 6,
CZ- 75127 Penčice;

- el Eŭropa Unio: Bernhard EICHKORN, K-to 21 193 704 ĉe Postbank Stuttgart, BLZ
60010070, IBAN: DE95 6001 0070 0021 1937 04; BIC: PBNKDEFF,
-

aŭ: UEA-konto echk-x de Bernhard EICHKORN. Tiam nepre sendu informon al: B.
Eichkorn, Romäusring 20, D 78050 Villingen <eichkorn.b@t-online.de >.

Provizora kongresa program-skizo
Dumsemajna ĝenerala programo:
07h00 Sankta Meso (kun ADORU),
07h45 Ekumena preĝo (ADORU),
08h15 Matena manĝo,
09h00 Komuna kantado (ADORU),
10h00 kaj 11h00 Prelegoj,
12h30 Tagmeza preĝo (ADORU),
13h00 Tagmeza manĝo,
16h00 kaj 17h00 Prelegoj,
18h15 Vespera manĝo,
20h00 Vespera programo.

Vendredo, 17. julio 2009:
Akcepto: 16h-18h, 20h-21h.
Sabato, 18. julio 2009:
Akcepto: 10-12h, 15-17h, 19-21h,
18h15 Vespera manĝo,
19h30 Inaŭgura vespero (ADORU).
Dimanĉo, 19. julio 2009:
08h15 Matena manĝo,
Solena Sankta Meso (tempo difinota),
10h30 Evangeliana Diservo,
13h00 Tagmeza manĝo,
17h00 Ekumena Diservo (ADORU),
18h15 Vespera manĝo,
19h30 Solena malfermo (ADORU).

Merkrede, 22. julio: Tuttaga ekskurso
al Świdnica.
Sabato, 25. julio 2009: Adiaŭa mateno.
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