
Aliĝilo al Germana-Pola Esperanto-
Kongreso 2020 (por poloj) 

Mi aliĝas al la Germana-Pola Esperanto-Kongreso 2020 

En tagoj 29-a de majo ĝis 1 de junio 2020 

Por aliĝoj al la fervojista kongreso validas aparta aliĝilo.  

 

Personaj datumoj 

Familia nomo *  

 Persona nomo *  

 Akompananto  / Necesas aparta aliĝo 

 Strato kaj numero: *  

Loko *  

Poŝtkodo *  
Lando * ............................................................      Naskiĝdato * ............................................................  
Retpoŝta adreso * ................................................................................... 
 

Numero de telefono aŭ poŝtelefono  
 
Kongresaj datumoj 
Partoprenkotizo  
  

A-Landano: ĝis 31.12.2019: 90 € / 60 €  

B-Landano: ĝis 10.01.2019: 65 € / 45 €  

A-Landano: ĝis 31.03.2020: 100 € / 75 €  

B-Landano: ĝis 31.03.2020: 75 € / 60 €  

 

A-Landano:  poste aŭ surloke: 120 € / 90 €  

B-Landano:  poste aŭ surloke: 90 € / 65 €  

 

 
A-landoj: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorio B 
B-landoj: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio, Korea Resp.), 
Afriko kaj Latina Ameriko 
 
La kotizo indikita maldekstre validas por ordinaraj partoprenantoj. La reduktitan kotizon dekstre pagu 
akompanantoj, handikapuloj (kun atesto) kaj senenspezuloj. 
 
 Rabatoj  

A-landano, ordin. membro de GEA/GEJ/PEJ: -30 €  

B-landano, ordin. membro de GEA/GEJ/PEA: -20 €             (45 € ĝis 10.01 2020) 

A-landano loĝanta ekster Germanio: -30 €  

 B-landano loĝanta ekster Pollando: -30 €  
 



 
 

Publikigo en la kongreslibro   

 mia tuta adreso  

 nur nomo kaj retpoŝta adreso  

 nur nomo kaj urbo  

 nenio pri mi 

Publikigo en interreto   

 mia tuta adreso  

 nur nomo kaj retpoŝta adreso  

 nur nomo kaj urbo  

 nenio pri mi  

 

Fotoj permesitaj    Jes   Ne  
 
    Mi konsentas ke dum la eventoj mi povos esti fotita kaj ke tiuj fotoj poste povos esti publikitaj en nia 
magazino, la retpaĝo kaj/aŭ en en sociaj retoj. 

Subskribo ....................................................................................... 
 
 Programkontribuo  

 Mi deziras kontribui al la programo. Bonvolu klarigi sube. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
Partopreno en Movada Foiro  

Mi deziras partopreni en la Movada Foiro  
Mi deziras partopreni en la Movada Foiro kaj bezonas tablon. (bonvolu klarigi sube). 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 Komentoj (sciindaĵoj, kuracaj apartaĵoj, programkontribuoj)  
................................................................................................................................................................................. 

Plenigitan aliĝilon sendu al Pola Esperanto Asocio per interreto aŭ per letero:  
ul. gen. W. Andersa 37 lokal 59A, 00-159 Warszawa, e-mail: pea@esperanto.pl 

 

Datumprotekto  

 Mi konsentas.  
Mi legis la Deklaron pri datumprotekto kaj konsentas.            Subskribo .......................................................... 
 

Pago 
Kotizo ........................... € 
Donaco ......................... € 
Sumo ........................... € 

Ni petas vin pagi aliĝkotizon per euro al bankokonto por euro en 
disponigo de vicprezidantino de PEA Agnieszka Mozer: mBank 70 1140 

2004 0000 3712 0121 6787      Skribu: antaŭnomo, nomo, Kongreso 2020 
Personoj kiuj ne povas pagi per Euroj bonvolu kontaktiĝi kun PEA-estraro 

 

 
Kongresa retpaĝo: https://www.esperanto.de/eo/enhavo/transponta-esperanto-kongreso-2020 

 

LKK-adresoj 
Pola Esperanto-Asocio 

ul. Gen. W. Andersa 37 / 59a 
00-159 Warszawa, Pollando 

BSW-Ortsstelle Werk Kassel 
Freizeitgruppe Esperanto 

Frasenweg 20-36 
DE-34128 Kassel (Germanio) 

 

Bankokonto de Pola Esperanto-Asocio por membrokotizoj (Volksvagen Bank): 64 2130 0004 2001 0558 6110 0001 
Pagoj por individuaj membroj de PEA por jaro 2020: plena - 30 zlotoj, rabatita - 15 zlotoj (studentoj, pensiuloj, junuloj 

ĝis 16 j). Bonvolu peti ĉe PEA-estraro membrodeklaron. 
ESTU INDIVIDUA MEMBRO DE POLA ESPERANTO-ASOCIO 


