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68-a de IKUE  65a de KELI

"Donu al mi trinki" (Johano 4, 7) 
"La malsameco pliriĉigas min"

1-8/08/2015, Strasburgo (FR)

ALIĜILO

Familia nomo:..................................................Persona nomo:................................................ 
                               
Adreso:....................................................................................................................................

Lando:..........................................................      Telefono:......................................................

Retadreso:................................................…       (poste forstreku la nevalidajn) Viro / Virino

Mi planas alveni per: aviadilo / trajno / buso / aŭto (mia) / aŭto (de ............................)
Mi ne tranoktos.   /   Mi mendas ĉambron:      unu-litan    /     2-litan     /      3-4 litan
Mi preferas loĝi kun:................................................................................…
Mi akceptas dormi en supra lito:  JES / NE                  
Mi estas vegetarano:   JES / NE       

Dato:..........................................                        .....................................................................
                                                                                                subskribo

Notoj de LKK:

-----------------------------------------fortranĉu----------------------------------------------------------

Al la kongreso invitas KELI kaj ankaŭ IKUE. Partopreni povas krome ĉiu 
esperantisto, kiu volas ĝui kristanan medion en belega eŭropa urbo.
La kongresejo estos: junulardomo CIARUS, proksime de la centro de la urbo.

La aliĝilon sendu al:  Philippe Cousson, 26 rue de Pré Ventenet, FR-86340 Nouaillé-
Maupertuis, Francio    aŭ al retadreso: philippe.cousson@sfr.fr                        

   Sumoj estas          La aliĝo validas nur post la pago de garantia sumo          Restadkosto
     en   EURoj        ĝis 31.12.2014         ĝis 1.4.2015    ĝis 1.7.2015
Kategorio A :                  20                           30                    40                          290
Kategorio B :                  50                           50                    60                      420  (480)*
Kategorio A:  ekssocialismaj landoj, Afriko, Sudameriko                         * unulita ĉambro
Kategorio B:  ĉiuj aliaj landoj

 pago al UEA konto de FEEL (tio estas franca sekcio de KELI) : feel-w
 aŭ al banka konto de FEEL : IBAN FR06 2004 1000 0110 4561 5U02 088, 

BIC PSSTFRPPPAR



                   
Organizaj informoj:

Mi estas preta gvidi preĝojn -      JES  /  NE

Mi povus prelegi pri : .....................................................................................

Mi postulus (specialajn dezirojn): ...................................................................

........................................................................................................................

                       

                                

El  provizora  programo:

 oficiala malfermo de la kongreso
 interkona vespero
 Diservoj
 prelegoj, kantado
 koncertoj  
 jarkunveno de KELI kaj IKUE
 tuttaga busa ekskurso  
 vizitoj en la urbo
 renkontoj kun la lokaj Esperantistoj
 partopreno en loka ekumena vivo 
 kaj kion vi krome alportos 


