
K o n g r e s a l i ĝ i l o
67a kongreso de SAT-Amikaro
Ĉatoruso (Châteauroux)

7an-10an de aprilo 2012
Lycée Agricole «Naturapolis»

Organizanta Kongresa Komitato :
Poŝtadreso : OKK67, chez S. Sire, 85 imp des Fées 74330 Sillingy
Retadreso : satam.kongres67@free.fr
Retpaĝo : http://www.esperanto-sat.info/rubrique175.html

Tiu slipo uziĝas nur por unuopuloj, aŭ por familioj (aŭ similaj), kiuj havas la 
saman adreson kaj kiuj kongresos en la samaj kondiĉoj (samtempe, samĉambre aŭ ekstere)

Familia nomo Persona nomo Aĝo

Adreso,
telefono, retadreso

Ni alvenos trajne / aŭte  (forstreku)
Dato, horo

Ni foriros trajne / aŭte  (forstreku)
Dato, horo

Kongreskotizo Ĝis 01/02/12 Ĝis 8/03/12 Poste nbro Sumoj
membro de  SAT-Amikaro 30 € 35 € 45 €

nemembro 35 € 40 € 50 €

rabato se paro  (kun membroj aŭ ne) minus 10 €

junulo malpli ol 15jara senpage

homo malpli ol 30jara, membro aŭ ne 10 € 12 € 15 €

Sumo 1:
Tranoktado unulita ĉambro

Prezo             nbro
dulita ĉambro
Prezo             nbro

trilita ĉambro
Prezo             nbro

kvar-/ seslita ĉambro
Prezo                 nbro Sumoj

Vendredo 15 € 11 € 10 € 8 €

Sabato 15 € 11 € 10 € 8 €

Dimanĉo 15 € 11 € 10 € 8 €

Lit-ilaro (ĉiuj litoj estas ekipitaj per protekta suba littuko, eĉ 
se vi kunportos vian personan lit-ilaron) La lit-iloj uzitaj estos viaj, 
inkluzive tiuj surloke trovitaj, vi forportu ilin (tion ni konsilas !).

kapkuseno
Lanugkovrilo

plejdo

3 €
10€
3€

Matenmanĝo (eblas eĉ se vi tranoktadas ekstere)
Sabate

Dimanĉe
Lunde

4 €
4 €
4 €

Sumo 2:
Se vi interkonsentis kun alia(j) kongresano(j) ne samslipa(j) por tranoktadi kune, ties nomo(j)n indiku sube :

1 3
2 4



Tag- kaj Vespermanĝo: Ili ne estos organizita kadre de la kongresejo, sed sufiĉe apude troviĝas 
“Flunch”,kie ĉiu povos manĝi laŭ sia dieto kaj sia monujo. Eblas plenigi la ventron por ĉ . 7 € !

Sabata ekskurso. Senpaga, tamen enskribiĝu. Nombro:

Marda ekskurso. La ekskurso estos nuligita se ne estos 
minimume 30 partoprenantoj la unuan de marto. La maksimumo estas 45.

Prezo nombro sumoj
La eksurso mem (kun restoracio): 40 €
Rezervado en Hotelo «Première Classe», lundo nokte - nur por ekskursantoj.

Mi volas esti sola 40 €

Ni estas du, en enventuale duloka lito 40 €

Ni estas du,  en du apartaj litoj (Se vi ne estas samslipanoj, 
interkonsentu por difini tiun, kiu rezervas kaj pagas)

40 €

Mi estas sola, sed akceptas kunĉambranon en aparta lito
(Tiukaze, vi pagu la tuton, ni repagos se ni trovos kunĉambranon)

40 €

Alia kazo, priskribu:

Sumo 3: (Repagebla kaze de nuligo, evidente.)

Kromaĵoj Prezo nombro sumoj
Kongresmarkoj glueblaj. (bildo, antaŭa paĝo) 10 por 1 €

poŝtmarkoj (uzeblaj kiel ordinaraj poŝtmarkoj 0,60) 5 por 5 €

Subteno. Mi deziras helpi per donaco :

Sumo 4:
Sumo de la sumoj 1 ĝis 4:

Dato

Subskribo

Sendu tiun aliĝilon al OKK67, chez S. Sire, 85 imp. des Fées 74330 Sillingy, 
kun via pago aŭ indiko pri ĝiro
kaj kun afrankita (1 €) koverto (229 x 162) je via adreso (ne deviga : sen ĝi, vi ricevos la dokumentojn perrete, kaj okaze de 
mendo de markoj, vi ricevos ilin je via alveno)
Ĉeko profite al Micromega GRE 1 886 25 L; IBAN: FR07  1010 1701 8662 L02 876; BIC: PSSTFRPPGRE
Ĉiu aliĝilo validos nur post ricevo de la kompleta pago. Kaze de ne ĉeesto, la aliĝkotizoj ne estas repagota, nek 20 € por la 
marda ekskurso.

Diversaĵoj Kiom
Deziras trapasi triagradan ekzamenon:
Povas helpi en la organizado : ĉe la akceptejo
Povas helpi en la organizado : por la matenmanĝo
Povas helpi en la organizado : por kunveturado
Povas helpi en la organizo : zorgi pri infanoj dum laborkunsidoj

Alia propono :

Apartaj petoj: 

supplément au n° 80 de la Sago (Décembre 2011), CPPAP n° 0312 G 86224, directeur de la publication : Guy Cavalier


