
66a KONGRESO de IKUE 
13a ĝis 20a de julio 2013, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, Pollando 

 

Ĉefa temo: 
“NOVA EVANGELIZADO” 

 

 
PROVIZORA KONGRESA PROGRAMO  

 

Unua oficiala servo: vespermanĝo la 13an de julio 
Lasta oficiala servo: matenmanĝo, la 20an de julio 
 

sabato, 13a de julio:  
alveno de kongresanoj, akcepto  kaj loĝigo; meso 
 

dimanĉo, la 14a de julio:  
Inaŭguro, enkonduka prelego, koncerto 
 

lundo, 15a de julio:  
tuttaga pilgrimo: Kraków  
  

mardo, 16a de julio:  
ĝenerala kunveno de IKUE, Krucvojo 
 

merkredo, 17a de julio:  
Prelegoj 
  

ĵaŭdo, 18a de julio:  
Tuttaga pilgrimo: Auschwitz/Oświęcim - Kęty - Andrychów - Wadowice  
    
 

vendredo, 19a de julio:  
prelegoj, adiaŭa vespero 
 

sabato, 20a de julio 
Dankmeso, fermo de la kongreso, foriro  
 

Noto: 
La programo estas provizora, ĉar necesas fintraktoj koncerne la tuttagajn pilgrimojn. 
Do, eble oni devos ŝanĝi inter la tagoj. 
 
Ĉiutage estos enprogramitaj  Matenaj laŭdoj, Sankta Meso, Rozario, Vesperaj 
Preĝoj, Kompletorio.  Indikon pri tio oni trovos en la fina programo. 
 
 

Sekvu informojn pri la kongreso pere de   

www.ikue.org/kong2013 
 

kaj  Esperanto-elsendo de la Vatikana radio 
www.radiovaticana.org  

 
 

Oni adresu proponojn kaj demandojn al:  
ikuekongreso@gmail.com 



KOTIZTABELOJ  

 
Tarifo A: iamaj socialismaj landoj de Eŭropo (escepte de Slovenio); ĉiuj landoj de Azio 
(escepte de Arabio, Israelo, Japanio, Malajzio, Sudkoreia Respubliko), Afriko (escepte de 
Sudafriko), Latina Ameriko, Oceanio (escepte de Aŭstralio, transmaraj teritorioj de Francio). 
Tarifo B: Ĉiuj mondaj landoj ne inkluzivitaj sub A. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
¹ banĉambro kaj necesejo komuna 
² prioritato al la geedzaj paroj 
  
Prezo inkluzivas: 

- 7 tranoktojn 
- 7 vespermanĝojn 
- 7 matenmanĝojn 
- 6 tagmanĝojn 
- bustransporton dum pilgrimadoj kaj necesajn enirbiletojn 

 

Partaj partoprenantoj — manĝoj en la kongresejo: 
tagmanĝo:  7,5 EUR       vespermanĝojn: 5 EUR  

 
La supre menciitaj kostoj ne inkluzivas asekuron! 
 

  
KONGRESA ALIĜKOTIZO (ne repagebla kaj nek transdonebla!) 

  

  A B 

ĝis la 30-a de aprilo 20 EUR 50 EUR 

de la 1-a de majo 40 EUR 70 EUR 

parta partopreno taga   8 EUR 10 EUR 

parta partopreno/pilgrimtago 25 EUR 25 EUR 

Apogkotizo: 50% de la plena kotizo 
(oni ne partoprenas en la kongreson, sed oni ricevas la kongresan dosieron) 

Infanoj ĝis 8 jaroj aliĝas senpage 

ne IKUEanoj krompagas la aliĝkotizon 10 EUR pli por plena partopreno 

 priskribo de la ĉambro                          A                                         B 

4-lita¹  175 EUR 205 EUR 

4/5-lita kun banĉambro 190 EUR 225 EUR 

3-lita kun banĉambro 210 EUR 240 EUR 

2-lita kun banĉambro² 220 EUR 255 EUR 

1-lita kun banĉambro 240 EUR 280 EUR 

Landaj kongresaj perantoj:  
ĈEHIO:         Miloslav Šváček, Tršická 6, 751 27 Penčice, m.svacek@seznam.cz 
HUNGARIO: Szép Attila, 7601 Pécs, Pf. 113, szep.attila.mihaly@gmail.com 
                     Raiffeisen Bank 12071001-00674260-00100004, La sendanto indiku: KONGRESO  
SLOVAKIO:  Pavol Petrīk, Na Dujave 3, 08256 Pečovskā Novā Ves, pavol907@gmail.com 



ĜENERALAJ INSTRUKCIOJ, bv. atente legi:  
 
  La aliĝo validas post la ricevo kaj de la aliĝilo kaj de la aliĝkotizo. Ĉiuj aliĝintoj ricevos la konfirmon pri la aliĝilo ka j  
informojn kiel atingi la kongresejon. 
 

  La mendo de la loĝado (kompleta) estos traktata nur post la alveno de la NEPRA antaŭpago de 20%. 
 

  Prioritaton en la mendo de du-litaj ĉambroj havoj geedzoj. 
 

  Ni ne povos trakti hazardajn kunloĝantojn en 2-litaj ĉambroj. 
 

  Post ricevo de la mendo, la organizantoj tuj komunikos ĉu la elektita loĝadkategorio jam estas elĉerpita. 
 

  En kazo de ne alveno, NUR la antaŭpago por la loĝservoj estas transdonebla al alia persono, kondiĉe ke tiu 
regule aliĝis kaj pagis la aliĝkotizon. 
 

  Reston de la sumo oni povas pagi al la banka konto, aŭ surloke nur per kontanta mono, en eŭroj aŭ kontraŭ valoro 
en zlotoj (ĉekoj kaj kreditkartoj tute ne estas akcepteblaj). 
 

  La antaŭpago por la loĝservo pro nealveno estos redonita, nur se oni sukcesos anstataŭigi la menditan lokon. 
 

  De la redonita sumo pro organizaj kialoj oni forprenas 10 EUR. 
 

  La aparte menciitaj kostoj de la tag- kaj vespermanĝoj rilatas al tiuj kongresanoj kiuj loĝos aliloke kaj deziras 
ĉeesti la komuna(j)n manĝo(j)n. Kiuj jam ĉe la aliĝo estas certaj pri la partoprentagoj kaj deziras mendi manĝojn, tiuj 
devas  indiki precize la menditajn manĝojn. Surloke (ĝis la antaŭa tago) eblos mendi manĝojn. Tamen pro organizaj 
kialoj, oni petas, ke oni konigu al la organizantoj sian preferon maksimume ene de la 1a de julio. 
 

  Se vi interesiĝas pri la hotelaj loĝeblecoj en la proksimeco de la kongresejo, bv. tion kiel eble plej rapide komuniki 
al la organizantoj. 
 

  La prezoj estas kalkulitaj laŭ la kurzo januaro 2013 
 

  Se vi volas kontribui al la tema parto de la programo, bv. klare skribi al kiu subteno rilatas via kontribuo. Krome, 
bv. sendi ĝis dek frazan resumon de la kontribuo antaŭ la 1a de majo.  
 

  Se via kontribuo estos listigita en la programo, ĝi povus daŭri ĝis 30' kaj vi estos petata liveri skriban version de la 
prelego por posta aperigo.   
 

  Surloke eblus diversajn tehnikaĵojn, kondiĉe ke oni antaŭanoncu siajn bezonojn. 

 
 

PAGMANIERO 
 
BANKO: 
Pere de la itala poŝt-banka konto: 
IBAN: IT34 H076 0103 2000 0002 3290 000  
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 
je nomo: UNIONE INTERNAZIONALE CATTOLICA ESPERANTISTA 
adreso: Via di Porta Fabbrica 15, IT-00165 ROMA-RM ( Italia)   
 
UEA:  
konto "ikue-v" de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista - Romo, Italio 
Oni ne FORGESU skribi la kialon de la pago. 
 

atentu: 
1) eŭropanoj de la landoj kies bankoj aliĝas al sistemo "SEPA" ne pagas komisiojn por alsendi la 
monon. Oni petu informojn ĉe sia banko; 
2) oni skribu precize la nomon: "Unione internazionale cattolica esperantista". Oni ne uzu 
mallongigojn, nek la siglon IKUE, nek alian akronimon: oni riskas, ke la pago ne estu farita. 



66a KONGRESO de IKUE 
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, Pollando, 13./20.07.2013. 

 

ALIĜILO KAJ MENDILO 
 
Sendu rete al: ikuekongreso@gmail.com, fakse: +385 1 37 45 052 aŭ per ordinara poŝto al la adreso:  
Marija Belošević, Sveti Duh 130, HR-10000 Zagreb, Kroatio 
Ĉiu aliĝinto uzu apartan aliĝilon. La aliĝilon/mendilon bv. plenigi preslitere. 

 
Mi pagas: 

Kongreskotizon            = ____ EUR 
Loĝservojn/antaŭpagon       = ____ EUR 
Libervola kontribuo al la Kongresa Kaso   = ____ EUR 
SUME         = ____ EUR 
Antaŭpagon de   ____ EUR mi ĝiris al la:   

 

   Banka konto de IKUE 
   IKUE-konto ĉe UEA 
 Landa kongresa peranto 

 

Dato: ___________________    Subskribo: ___________________  

PERSONA(J) NOMO(J) 

 
  

FAMILIA NOMO 

ADRESO (strato, domnumero) 

 
 

poŝtkodo, urbo, ŝtato 
   

NASKIĜDATO 
  

TELEFONO 
  

RETADRESO 

 
  

FAKSO 

Mi estas vegetarano: JES       NE Mi estas handikapito: JES         NE 
  

Mi planas alveni (dato, transportilo) 

 
  
  

Mi planas forveturi (dato, transportilo) 

Mi mendas servojn (metu ) 
4-lita ĉambro                        

4/5-lita kun banĉambro       
3-litan kun banĉambro        
2-lita kun banĉambro          
1-lita kun banĉambro          
 

Mi estas parta partoprenanto kaj mi mendas  manĝojn por 
la tagoj: 
tagmanĝoj: 
vespermanĝoj: 
pilgrimoj:  
 

Mi deziras dividi ĉambron kun 
 
  

Mi havas apartan dieton 
 
  

Al la programo mi pretas kontribui per 
  

 
   
  


