
Familia nomo Persona nomo K.-Kotizo Aĝo

adreso,
Poŝtkodo - Urbo 
(Lando)

Sumo 1

Telefono(j)
Retadreso

Kongreskotizo ĝis 15/01 ĝis 15/02 poste
membro de SAT-Amikaro 35€ 40€ 45€

nemembro 50€ 55€ 60€
Junulo (ĝis 16jara) Senpaga. indiku la aĝon supren

Sabato 15 Mardo 
18

Lundo 17Dimanĉo 16Vend. 
14

Plenigu la ĉi suprajn fakojn per
unupecaj prezoj obligitaj de 
nombro da listanoj : 

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

SLIPO por UNUOPULO aŭ por 
ARO KIES ANOJ GASTOS STRIKTE 
SAME. 
Kaze de diferenco, plenigu apartajn 
slipojn (fotokopiu aŭ  elŝutu ĉe:
http://www.sat-amikaro.org/IMG/
pdf/LaSago-112-aligxilo.pdf

Sumo de la sumoj 1 + 2 + 3

Prezoj:
Tranoktado en komuna dormejo, 
sed en individuaj ĉeloj 12 €
matenmanĝo 6 €, 
tagmanĝo  13 €.
vespermanĝo 12 €.

Tranoktado en la liceo :
La litoj estos ekipitaj nur per sur-
matraco pro higienaj kialoj, sed vi mem 
zorgu pri lit-tukoj (dorm-sako aŭ io 
simila) 

69a kongreso de SAT-Amikaro
San-Sebastiano-ĉe-Luaro apud Nanto

(Saint-Sébastien-sur-Loire près de Nantes)
de la 15a ĝis la 18a de aprilo 2017

Ekskursoj Sumo 3
Duontaga ekskurso : en Nanto , kun ĉiĉerono. Por la transporto : 5 €
Tuttaga ekskurso : en Clisson, kun ĉiĉerono. Por la transporto : 14 €
Pri la tagmanĝo, tio estos organizata surloke, laŭ interkonsento kun la ekskursanoj. 

Dato

Subskribo

Mi antaŭpagas .   .   .   .   .   .   €,               per ĉeko kunmetita              per ĝiro al via konto

                        Mi havas apartan deziron, kiun mi precizigis dorspaĝe.

N M T V N M T V N M T V N M

Gastado. 

Sumo 2 

Klarigojn en
La Sago 112 p.3



Sendu tiun aliĝilon kun via pago aŭ indiko pri ĝiro 
al (Minimume 30%)

Ĉeko profite al SATAmikaro Loka Komitato :

CCM Pont saint Martin 000 111 79 801

Internacia IBAN kont-identigilo :
FR76 1027 8361 0300 0111 7980 167
al Agnes LEFEVRE
15 La Brosse Tenaud
44310 Saint Philibert de Grand Lieu
agnes.lefevre0709@orange.fr
Por aliaj demandoj :
colettegranet1939@gmail.com

Adreso de la kongresejo
Lycée La Baugerie, 
38 bd des Pas enchantés,
Saint Sébastien sur Loire

Tranoktado ekster la liceo
. Eblas parki ruldomojn (4 aŭ 5) ene de la bela parko de 
la liceo).

. Junuldomego kaj hoteloj troviĝas sufiĉe apude. Kiuj 
preferas tranoktadi tie, tiu mem rekte rezervu, la OKK ne 
zorgas pri.

A noter : en s’inscrivant, ceux qui le souhaitent peuvent décider de la date d’encaissement de leur chèque 

La caisse de solidarité est disponible pour aider les personnes à cotiser à SAT-Amikaro et /ou à participer au 
congrès. Prendre contact avec Agnès Lefevre : 

- agnes.lefevre0709(chez)orange.fr 

- 06 80 17 17 51


