Mi elektas :
(indiku nombron)

Ven 10

Sab 11

Printempa Esperanto

Dim 12

Renkontiĝo en Strasburgo

Tagmanĝo x 16€
Vespermanĝo x 13€
Tranoktado simpla
ĉambro x 42€
Tranoktado 2 pers.
ĉambro x 33€ / pers.

10a-12a de
majo 2019

Tranoktado 3 pers.
ĉambro x 33€ / pers.
Tranoktado inkluzivas matenmanĝon, littukojn, duŝejon, tualettukojn kaj
necesejon.
o Mi preferas manĝi vegetare
o Mi deziras tranokti kun ....................................................................................
RESTADO SUME : ........................ €
Mi aliĝas al la Printempa Esperanto Renkontiĝo 2019 en Strasburgo.
Mi pagas kotizon, ekskursojn kaj restadon entute ............... €
plus .............. € donaco por la kongresa kaso, ENTUTE ..................... €
(donacantoj ricevos ateston por franca impoŝto.)
je la (dato) : ........................................ Subskribo :
o per monĝiro al konto de Espéranto Strasbourg
IBAN: FR76 1027 8010 8100 0206 7800 168
BIC: CMCIFR2A
aŭ o per ĉeko nome de Espéranto Strasbourg

85a regiona staĝo de Esperanto en Rejna valo

o Mi pretas proponi tiun fulmprezenton :.....................

Kulturcentro Saint-Thomas, meze de la eŭropa kvartalo

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

Bunta programo, kleriga kaj distra por ĉiu intereso !

La aliĝilon kaj pagon sendu :
• rete al printempo2019@esperanto-strasbourg.net
• aŭ papere al Marie-Claude BOREGGIO
19 rue du Bilstein
67100 STRASBOURG

Kun la subteno de :			

"

Pliaj informoj kaj aktualigitan programon ĉe
www.esperanto-strasbourg.net

Organizata de :

STRUCTURE FÉDÉRATIVE REGROUPANT
MOSELLE (57), MEURTHE ET MOSELLE (5
VOSGES (88).
MEMBRE DE ESPERANTO- FRANCE (UFE
ASSOCIATION CULTURELLE AGRÉÉE PAR
NATIONALE. BRANCHE FRANÇAISE DE L' ASSOCIATION UNIVERSE

Aliĝilo plenigenda kaj sendenda al Espéranto-France-Est (EFE)

Bunta programo
La organiza teamo preparis diversan kaj
allogan programon, i.a. :
• kursoj por komencantoj (kun Jeff Schelcher)
kaj progresantoj (kun Fabien Tschudy),
• tablo ludoj kaj eksteraj ludoj,
• ekskursoj en diversaj kvartaloj de la urbo,
tage kaj nokte, piede/trame aŭ bicikle,
• kantateliero kaj koncerteto ekstere,
• koncertoj de Jonny M kaj prezento de «La
Kanto Ĝenerala»
• prelego de Istvan Ertl,
• literatura angulo kun Bernard Behra kaj Istvan
... kaj aliaj surprizoj !
Ankaŭ vi povas kontribui, per peĉakuĉo,
prezentaĵo el 20 lumbildoj. Ĉiun vi komentos
dum 20 sekundoj.
Kaj kiel kutime vizitu la buntan libroservon !

Familia nomo

Persona nomo

Naskiĝdato

Kotizoj

Ekskursoj

1 2 3 A B C D E

Strato...........................................................................................................
Poŝtkodo ........................ Urbo ..................................................................
Ŝtato............................................................................................................
Pôstelefono.................................................................................................
Ret-adreso...................................................................................................
o mi ne akceptas ke mia retadreso aperu en la kongresa libreto.

Kotizo

Agrabla loko

La kotizo entenas la partoprenon al kurso, prelegoj kaj distra programo.

La loko elektita estas renkontiĝejo por grupoj
kaj asocioj diversaj. Ĝi situas avantaĝe 300m
for de tramhaltejo kaj de la Eŭropaj instancoj (parlamentejo, konsilio, palaco de homrajtoj, kuracilagentejo,...).

Baza kotizo Rabata kotizo
Ĝis 31-01-2019

30 €

20 €

Ĝis 31-03-2019

40 €

25 €

Post 31-03-2019

50 €

30 €

(La rabata kotizo estas por
samadresulo/handikapulo/
sensalajrulo/studento).

• Infano (naskita inter 01-01-2005 kaj 31-12-2014) : 5 €

La Centro lokiĝas en agrabla parko de trankvila
kvartalo de la Robertsau kun fermita parkejo.

Ekskursoj (tram + vizitbiletoj inkluzive) x nombro :

• A) Nokta vizito de la urbocentro vendrede (21h30-23h30) :
• B) Vizito de la hospitala vinkelo sabate (9h30-11h30) :		
• C) Vizito de la urbocentro sabate (15h30-17h30) :		
• D) Bicikla vizito de la eko-kvartalo dimanĉe (9h30-11h) :
• E) Perŝipa vizito de la urbo « Strasburgo 20 jarcentoj
da historio » dimanĉe (14h00-15h15) :

"

La ĉambroj estas konfortaj (ĉiuj kun necesejo,
duŝejo, lit- kaj tŭalettukoj provizataj), renovigitaj kaj la kunvensalonoj sufiĉe larĝaj por enteni
kongreson. Ni ankaŭ ni povos ĝui la lokan kuirarton en la Centro mem.

5€
5€
5€
5€
15 €

				 KOTIZOJ SUME : ........................ €

