Kongresa n-ro:

ALIĜILO
por la 64a kongreso de IFEF 19-25 majo 2012
Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo, Germanio

ĜENERALAJ INSTRUKCIOJ

Adreso de LKK: Interkultura Centro Herzberg (ICH)
DE 37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6.
Tel./Fakso: 0049/(0)5521-5983 Poŝtel.: 0049/(0)160-98754-190
http://ifk64.esperanto-urbo.de
esperanto-zentrum@web.de
Pagu al: BSW Esperanto
Banko: Sparda Bank, Berlin
Kontonumero: 2229153
BLZ: 12096597
Ĉe la ĝirado bonvolu nepre indiki: FISAIC-IFK64

1.
Ĉiu partoprenanto, eĉ familianoj, bonvolu plenigi legeble apartan aliĝilon
por la kongreso kaj por la postkongreso kaj sendu ĝin al la adreso de LKK.
2.
La pagon inkluzive bankelspezojn sendu al la indikita bank-konto en eŭroj
plej malfrue ĝis la 31-a januaro 2012. Nepre indiku ĉe la ĝirado: FISAIC-IFK64.
3.
Se vi pagos por alia persono (surbaze de aparta aliĝilo), menciu la
ĝustajn detalojn pri la aliĝinta persono (nomo, lando, adreso).
4.
La aliĝilo estos akceptita de la LKK nur post ricevo de la pago
(kongreskotizo kaj tranoktkosto por almenaŭ la 1-a nokto). LKK tiam konfirmos la
aliĝon kaj indikos la kongresnumeron kaj ĉiujn antaŭmenditajn kaj antaŭpagitajn
servojn. La konfirmleteron bonvolu nepre kunporti al la kongreso.

IBAN: DE95 1209 6597 0002 2291 53 SWIFT/BIC-kodo: GENODEF1S10

Mi aliĝas al la 64a kongreso de IFEF, Herzberg, Germanio,19–25.05.2012

S-ro

S-ino

IFEF-membro

Vegetarano

Handikapulo

Familia nomo ................................. antaŭnomo ……………………………
Strato, numero ………….………………. urbo ………...…………………....

5.
La kongreskotizo ne estas repagebla, eĉ se la aliĝinto ne partoprenos la
kongreson. La antaŭpagitaj servoj estos repageblaj post la depreno de 10% por
administrado, kondiĉe ke LKK ricevos la malmendon ĝis la 31-a de marto 2012.
6.
LKK havas la rajton ŝanĝi la prezojn, se inflacio aŭ aliaj ne antaŭvideblaj
kondiĉoj postulas tion.
7.
La prezon por la unua nokto de la tranoktado en la elektita kategorio
estas necese pagi plej malfrue ĝis 31.1.2012. Sen ricevo de la pago ne estos
certigita la tranoktado. Kaze de malmendo de tranoktado antaŭ la 31.3.2012
estos redonita la tranoktpago krom 50%-oj por la unua nokto laŭ kondiĉoj de la
hotelo.
8.
Atenton! Bonvolu antaŭmendi ankaŭ la tuttagan ekskurson ĝis 31.1.2012.
Tio gravas por antaŭmendi vagonon por komuna grupveturo.
9.

Bankelspezojn por reĝirado devas pagi la malaliĝanto.

10.
LKK havas la rajton rezervi la sam-kategorian ĉambron en alia hotelo, se
la mendita kategorio elĉerpiĝis ĝis la alveno de la mendo de la aliĝinto.
11.
Dum registrado ĉe la alveno, post kontrolo de menditaj servoj, la
partoprenanto ricevos nomŝildon kun indikita nomo kaj kongresnumero.
12.

Lando ............................ poŝtkodo ................ naskiĝjaro ...........................
Telefono .................................. retadreso ...................................................
Kongreskotizoj
ĝis 31.01.2012 ekde 01.02.2012 sumo
Kongresano (IFEF-membro)
€ 50
€ 60
…….…
Familiano kaj junulo/ino
€ 25
€ 30
…........
Kongresano (ne IFEF-membro)
€ 60
€ 70
............
Ĉambroperado por aliĝanto
€ 3
............
Tranoktadkosto por la unua nokto laŭ elektita kategorio pagenda ……….
(plej malfrue ĝis 31.03.2012 50% repagebla kaze de malmendo)

Urbovizito Herzberg/kastelo, muzeo
Duontaga trajnekskurso al Göttingen
Duontaga ekskurso al Scharzfeld
Duontaga busekskurso al Goslar
Tuttaga ekskurso en Harz-montaro

D1
D2-G
D2-S
D3-G
T1

€ 3
€ 16
€ 12
€ 18
€ 48

…….…
............
……….
............
............

€ 12
€ ….

............
............
……….

(etŝpura trajno, kun lunĉpakaĵo)

Balo (saluttrinkaĵo +manĝaĵeto)
Krompago por LKK
Entute pagenda sumo

Mi konsentas, ke mia nomo, lando, urbo aperu en la kongreslibro

La aliĝilon vi trovas ankaŭ ĉe http://ifk64.esperanto-urbo.de
Stato: 2011-10-27

Loko, dato: ....................................... subskribo.........................................

PROVIZORA programo

Kongresa n-ro

Ĉambro – mendilo

64a kongreso de IFEF, Herzberg am Harz, Germanio 19-25.05.2012

Por la 64a kongreso de IFEF, Herzberg am Harz, Germanio,
19a ĝis 25a de majo 2012

19.05.2012
(sabato)

(bv. plenigi la formularon majuskle)

S-ro

S-ino
20.05.2012

Familia nomo .................................. antaŭnomo ....………….………..…

(dimanĉo)

Strato, numero .……………………..... urbo ……….……............……….
Lando ....................................... poŝtkodo .............................................
Mi pagos la kotizon de la 1-a nokto je mia aliĝo, la reston al la hotelo.

21.05.2012
(lundo)

Mi deziras loĝi kun: .................................................................................
Mi mendas ĉambron en hotelo: .................. / ferioloĝejo: …………….…

22.05.2012

por noktoj: 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26

(mardo)

La prezoj estas por unu nokto kaj unu persono:
Hotel Englischer Hof
1-lita (€ 55) 2-lita (€ 50)
(kun matenmanĝo)
Hotel Schulze
1-lita (€ 50) 2-lita (€ 45)
(kun matenmanĝo)
Ferioloĝejo
1-lita (€ 30) 2-lita (€ 25) 3-lita (€ 20) 4-lita (€ 15)
(sen matenmanĝo)
Mi konfirmas, ke mi konsentas la Ĝeneralajn instrukciojn kaj aparte mi
deklaras, ke mi havas san- kaj akcident-asekuron por mia restado en
Germanio dum la 64a kongreso de IFEF kaj postkongreso, se mi
partropenos ankaŭ ĝin.

23.05.2012

08.00-18.00
10.00-12.00
14.30-16.00
16.00-17.00
18.15-18.45
20.00-22.00

Akceptejo / Informejo
Solena malfermo, komuna foto, uniformparado
D1: Urborigardado kun gvidado en la Esperanto-urbo
Prelego pri Herzberg kaj la Harz-montaro
Ekumena diservo
Nacia vespero

09.00-14.00
08.30-09.15
09.30-13.00
14.00-17.00
19.00-24.00

Informejo
Gazetara konferenco
Nepublika komitatkunsido
Kunsido de la Faka Komisiono
Internacia balo /kun saluttrinkaĵo kaj manĝaĵeto/

09.00-12.00
09.00-12.00
14.00-17.00

Informejo
Plenkunsido
D2-G: Duontaga trajnekskurso al Göttingen
D2-S: ekskurso al Scharzfeld (publika buso/aŭtoj)
(rokoj kaj ruino, Ŝtonpreĝejo, Unukornulo-groto)
Koncerto

09.00-20.00

T1: Tuttaga ekskurso per fervojo (HSB) kaj
buso al Ilfeld, Wernigerode, Nacia Parko Harz
(lunĉpakaĵo)

09.00-13.00
09.00-12.00
13.00-18.00
20.00-22.00

Informejo
Fakaj prelegoj
D3-G: Duontaga busekskurso al Goslar
Adiaŭa kultura vespero

10.00-13.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.30-15.00
18.00-

Informejo
La venonta IFK prezentas sin
Kunsido de Faka Komisiono
Movadaj aferoj
Solena fermo de la kongreso
Adiaŭa vespero

(merkredo)
24.05.2012
(ĵaŭdo)

25.05.2012
(vendredo)

26.05.2012
(sabato)

Loko, dato:........................................ Subskribo: ……………………...

Akceptejo / Informejo
Kunveno de IFEF-estraro kaj LKK
Kunsido de la IFEF-estraro
Interkona vespero

20.00-22.00

Mi petas aliĝilon al la Mezeŭropa Kongreso por postkongresi
en Berlino inter 26-29.05.2012
Mi venos al Herzberg per …………. la .…-an de majo je la ……-a horo.

10.00-20.00
15.00-16.00
16.00-18.00
20.00-22.00

Hejmenveturo aŭ postkongreso en Berlin
partopreneblo en la Mezeŭropa Kongreso

