
birdoj ne konas landlimojn
Metabjeo (25) Métabief

Ĉ e l i m a
68a kongreso de
SAT-Amikaro

de
marto 30a

åis

aprilo 2a

2013

ESPERANTO

Familia nomo Persona nomo (aĝo)

Komuna adreso,
Poŝtkodo - Urbo 
(Lando)
Telefono(j)
Retadreso

Kongreskotizo ĝis 1/02 ĝis 1/03 poste nombro sumoj
membro de SAT-Amikaro 30€ 35€ 45€

nemembro 35€ 40€ 50€
rabato se paro (kun membro aŭ ne) minus 10€

Junulo (malpli ol 15jara) senpage
Homo malpli ol 30 jara (membro aŭ ne) duontarifo

Sumo 1

Gastado... Gast-tago komenciĝas je la vespermanĝo kaj finiĝas je la morgaŭa tagmanĝo.

Sabato 30 Merkr. 3Mardo 2Lundo 1Dimanĉo 31Vend. 29

V N M T

sumo V

Plenigu per prezoj la ĉi suprajn 
fakojn por ĉiuj gast-tagoj kaj 
por unu kongresano : 

sub V se vi Vespermanĝos
sub N se vi traNoktados
sub M se vi Matenmanĝos
sub T se vi Tagmanĝos

Sumo V+S+D+L+M x nombro da
kongresanoj

Sumo 2

Tiu slipo uziĝas nur 
por unuopuloj aŭ 
aro (kiel ekzemple 
familio, maks. 3), kun 
sama adreso, kaj kiuj 
kongresos en la samaj 
kondiĉoj (alvenos kaj 
foriros samtempe, 
t r a n o k t a d o s , T T T -
ekskursos kune, ktp...)

Se vi jam interkonsentis kun alia(j) kongresano(j) 
ne samslipano(j) por tranoktadi kun vi, ties 
nomo(j)n indiku apude:

1:

2:

V N M T

sumo S

V N M T

sumo D

V N M T

sumo L

V N M T

sumo M

Tranoktado kostas 35 € en du- aŭ tri- lita 
ĉambro,  46 € se vi deziras esti sola.

Por ĉiu «gast-tago», la manĝ-tarifoj ne 
samas:
kun tranoktado, ĉiuj manĝoj kostas po 5 €
sen tranoktado, matenmanĝo kostas 6 €, 
tagmanĝo kaj vespermanĝo po 13 €.

Ĉar ĉi jare (kompare kun antaŭaj 
jaroj) mankas vere malmultkosta 
alternativo por surloke restadi, la 
komitato invitas anojn prokoste 
hezitantaj kongresi laŭbezone 
turni sin al ĝi, ĉar ekzistas kongresa 
solidarkaso ĉelanta ebligi 
ĉiesbuĝetan partoprenon.



Duontagaj ekskursoj.
Estos organizataj surloke. Indiku nur vian 
projekton.

Sabate 
nombro

Lunde 
nombro

kunveturado

lokoj
disponeblaj

lokoj
bezonataj

Fuorto de Joux (T. Louverture) 

Fuorto Lucotte (fromaĝo) eblas piediri

TTT (Tuttaga Trilanda Translimado) la 2an de aprilo
nombro

Nuligita kaj repagota se estos malpli ol 30 partoprenantoj

x 50€

Sumo 3

Kromaĵoj prezo nombro sumoj
Kongresmarkoj glueblaj (aperas kolore en La Sago 91 p7) aro de dek= 1€

Poŝtmarkoj (uzebla kiel ordinara poŝtmarko por 20g) aro de 5 = 5€

Subteno. Mi deziras helpi per donaco (Duone por la solidarkaso, duone por la kongrso):

Sumo 4
Kaze de mendo de kongresmarkoj kaj/aŭ de poŝtmarkoj, se vi deziras tuj ricevi ilin, aldonu apartan koverton 
sufiĉe afrankitan kun via adreso. Sen tio, vi ricevos vian mendon ĉe la akceptejo. 

Sumo de la sumoj 1 ĝis  4

Dato

Subskribo

Sendu tiun aliĝilon kun via pago aŭ indiko pri ĝiro al

SAT-Amikaro, Kongreso 2013, 
132-134 Bd Vincent-Auriol 75013 PARIS.

Ĉeko profite al SATAMIKAROPARIZAGRUPO
konto Paris 5357661A020
Internacia IBAN kont-identigilo FR80 2004 1000 0153 5766 1A02 045
Internacia BIC bank-identigilo PSSTFRPPPAR

Aldonu afrankitan (por 50g) koverton kun via adreso se vi deziras ricevi dokumentojn poŝte. (Sen ĝi, 
informojn vi havos perrete)

Ni bezonas helpon... ni pretas ! Kiom:
Ĉe la akceptejo, sabate matene

sabate postagmeze
Por helpi en instalado/
malinstalado  de 
son-teknikaĵoj. (ne 
necesas esti spertulo: 
temas pri helpo en la 
transportado)

sabate fine de postagmezo
dimanĉe fine de postagmezo, en salono Charlin
dimanĉe fine de vespero, el salono Charlin
lunde fine de postagmezo
lunde fine de vespero

Aliaj proponoj: 

Apartaj petoj: 

Kaze de ne ĉeesto, oni 
repagos ĉion, escepte de 
kongreskotizo, subteno 

kaj duono de la TTT.


