
Aliĝilo al la 40-a Pola Esperanto-Kongreso 

en Siedlce, dum la 20-23-a de julio 2023 
 

Aliĝilon sendu al: Polski Związek Esperantystów, Zarząd Główny,  

ul. gen. W. Andersa 37, m. 59a, 00-159 WARSZAWA, POLLANDO  

aŭ rete: kongreso@esperanto.pl  

Retan aliĝilon vi trovos en la retejo de PEA www.esperanto.pl,   

rekta ligilo al la reta aliĝilo:  

Nomoj* ..........................................................................................................................................................................................................................................  

Naskiĝdato*   ...................................................     Sekso*:   viro   virino   , Lando: ........................................................... (skribu X)  

Adreso*: ……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................  

Telefono*: ......................................................................................  Retadreso*: ................................................................................................................  

Mi bezonas invitleteron  ,    mia pasporta numero  ........................................................................................   
 

Tranoktado: Studenta Domo n-ro 5 de Universitato Naturscienca kaj Humanisma en Siedlce, la str. Żytnia 

17/19. (kunligitaj du dupersonaj ĉambroj, un komuna antaŭĉambro, banejo, necesejo kaj kuirloko. Unu 

tranokto kostas 50,00 zl./nokto).  

Mi deziras loĝi laŭ la indikitaj kondiĉoj - (4 tranoktoj),  

nur por nokto: 19-20.07  ,   20-21.07  ,   21-22.07  ,   22-23.07   

Se eblos mi volus loĝi kun: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………  

Rezervadon de tranoktado en tiu ĉi loko ni garantias ĝis la 30-a de junio. En la kaŭzo de manko de litoj en 
Studenta Domo ni helpos rezervi tranoktadon en alia loko, tamen ni ne garantias la saman prezon. 
 

Ekskurso: - Mi aliĝas al la tuttaga ekskurso "Historio, naturo kaj la nuntempo - ne nur Siedlce" 95,00 zl (kun 

tagmanĝo)  (la 20.07.) 

Manĝado: - Mi mendas matenmanĝojn en tagoj 21.07 kaj 22.07   15,00 zł /tage   

                                 Mi mendas tagmanĝojn en tagoj 21.07 kaj 22.07   25,00 zł /tage   

                      Restoracio „Pepe Verde” str. Wojskowa 3, 08-110 Siedlce 

Donacoj: Tradicie ni petas donacojn al kongresa kaso 

Programkontribuo:  Mi pretas kontribui al programo per: .............................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………(akceptado de proponoj ĝis 15.6.)  
 

Aliĝkotizo ĝis 30.4.2023  Mi pagas:  

PEA- membroj 
Ne PEA-

membroj 
Ekster- 

landanoj A 

Ekster- 

landanoj B 

 
Aliĝkotizo  

50,00 zl. 60,00 zl. 20 euro 15 euro  Tranoktado  

Aliĝkotizo ĝis 30 06.2023   Ekskurso – Devige pagu ĝis 20.06  

PEA-membroj 
Ne PEA-

membroj 
Ekster- 

landanoj A 

Ekster- 

landanoj B 
 Matenmanĝo   

60,00 zl. 70,00 zl. 25 euro 20 euro  Tagmanĝo   

Aliĝkotizo post 1.07.2023 kaj surloke  Donaco al kongresa kaso  

PEA-membroj 
Ne PEA-

membroj 

Ekster- 

landanoj A 

Ekster- 

landanoj B 

 

Sume mi pagas: 

 

75 zl 85 zl 30 euro 25 euro  
B- personoj el eksocialismaj landoj, A- personoj el aliaj landoj 
 

Unutaga aliĝkotizo - 25 zl (por poloj), 15 euro (A landanoj), 10 (B landanoj)                                                * devigaj informoj  
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Pagu al la konto de Pola Esperanto-Asocio:  PL, 90 2130 0004 2001 0558 6110 0018, SWIFT INGBPLPW 
aldonante „Pola Kongreso 2023“  
 

En la nomo de LKK: Robert Kamiński tel. +48 601 174917  rk-lodzo@wp.pl,   
Zofia Śmistek +48 606 174 970 zosiasmistek@wp.pl 

 
Kongresaj datumoj:    (skribu X) 
 

Miaj nomo kaj retadreso rajtas aperi: 
en la kongreslibro*  jes  ne 
en la interreto*  jes  ne 
en la retpoŝta dissendolisto de la partoprenantoj*  jes  ne 

Dum la kongreso estos farataj fotoj. Povas esti, ke vi estos videbla sur tiaj fotoj. Mikonsentas, ke 
fotoj, sur kiuj mi estas videbla, estos publikigataj en la asocia revuo, en la retpaĝo ĵoj kaj / aŭ en 
sociaj retoj* Mi konsentas  jes  ne 
 

Mi akceptas kongresan regularon*. kaj m legis la deklaron pri datumprotekto*………………………………………….. 

…………………………………………… 

 Dato ..........................................   Subskribo* .............................................  
 
 

Regularo de la 40-a Pola Esperanto-Kongreso  
1. La aliĝokotizo estas nerepagebla. Oni povas transdoni la aliĝkotizon al alia persono. 
2. La antaŭpago por la ekskurso povas esti repagita ĝis la 30-a de junio 2023. Post tiu ĉi dato la repago eblas kondiĉe, ke la 

vojaĝkostoj ne estos deficitaj por PEA. La repago okazos ĝis 30 tagoj post la fino de la kongreso.  
3. La kotizo por loĝado estas repagata se la posedanto de la tranoktejo ne postulos al PEA pagi la kostojn por neuzata 

loĝloko.  
La loĝpagoj eblas transdoni al alia persono. 

4. Pago por tagmanĝoj estas akceptata ĝis la 15-a de junio 2023. Repago de tagmanĝkostoj estas ebla kiam restoracio ne 
postulos al PEA pagi la kostoj de neuzitaj tagmanĝoj. Manĝpagoj eblas transdoni al alia persono. 

5. La sendita aliĝilo validas nur kun signitaj ĉiuj devigaj informoj.  
6. Personoj, kiuj kontribuos al la kongresa programo, ne pagas aliĝkotizon. 

 
 

Deklaro pri datumprotekto 
Konforme kun 13-a de Dekreto (EU) 2016/679 de la Eŭropa Parlamentu kaj de la EU-Konsilio de la 27-a de aprilo 2016 pri la protekto de 
individuoj rilate al la prilaborado de personaj datumoj kaj pri la libera movado de tiaj datumoj, kaj nuliganta la Direktivon 95/46/ EC (ĝenerala 
regularo pri datuma protekto Journal of Laws UE.L.2016.113.1) ni ŝatus informi vin ke: 
 
1. La administranto de viaj personaj datumoj estas Pola Esperanto Asocio, ul. gen. W. Andersa 37 / 59A, 00-159 Varsovio,  
2. Pola Esperanto Asocio, ul. gen. W. Andersa 37 / 59A, 00-159 Varsovio, nomumis oficiston pri datuma protekto, kiun oni povas kontakti 
retpoŝte: pea@esperanto.pl pri iu ajn afero pri la prilaborado de viaj personaj datumoj;  
3. Viaj personaj datumoj estos traktataj kun la celo: efektivigi la Polan Esperanto-Kongreson, organizitan de Pola Esperanto-Asocio  
4. Viaj personaj datumoj estos traktataj en la kadro de: identigaj datumoj: familia nomo, antaŭnomo, pseŭdonimo, retadreso;  
5. La ricevanto de viaj personaj datumoj estos la organizanto - Pola Esperanto-Asocio. Viaj personaj datumoj ne estos transdonitaj al tria lando;  
6. Viaj personaj datumoj estos traktataj al la organizo en. kongreso, tiam ili estos forigitaj; post la fino de la kongreso, la nomoj kaj familiaj nomoj 
de la kongresanoj estos prilaboritaj en la formo de presitaj eldonaĵoj, por nedifinita tempodaŭro.  
7. Vi havas la rajton aliri viajn datumojn kaj la rajton korekti, forigi, limigi traktadon, la rajton transdoni datumojn, la rajton kontraŭstari;  
8. Vi havas la rajton prezenti plendon ĉe la kontrola organo, kiam vi sentas, ke la prilaborado de viaj personaj datumoj malobservas la 
dispoziciojn de la ĝenerala regularo pri protekto de personaj datumoj de la 27-a de aprilo 2016; 
9. Liveri viajn personajn datumojn de vi estas libervola;  
10. Viaj personaj datumoj ne estos profilitaj; 
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