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Aliĝilo al la 89-a SAT-KONGRESO 

HERZBERG am HARZ / SIEBER, GERMANIO 16-23.07.2016 
 

Bv. nepre plenigi la kampojn kun stelo (*) Bonvolu uzi legeblajn literojn! 

 
Personaj datumoj 

 
Mi estas* S-ro S-rino 

Antaŭnomo* 

Familia nomo* 

SAT-Matrikulo 

Lando* 

Poŝtkodo* 

Urbo* 

Strato* 

Numero* 

Telefono 

Retadreso* 

 

Mi konsentas, ke miaj nomo kaj adreso aperu en la Kongreslibro 

Mi konsentas, ke miaj nomo kaj retadreso aperu en la Kongreslibro 

 

Kotizoj* 

 
Aliĝo antaŭ dato 

 

 
31.12.2015 

 

 
29.02.2016 

 

 
30.04.2016 

 

 
30.06.2016 

 

 
Poste 

SAT-membro 40 € 45 € 50 € 55 € 60 € 

SAT-paro (ambaŭ SAT-anoj) 60 € 70 € 80 € 85 € 90 € 

SAT-junulo (ĝis 25-jara) 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € 

Ne membro de SAT 50 € 55 € 60 € 65 € 70 € 

Juna ne membro de SAT 20 € 25 € 30 € 35 € 40 € 
 

- Infanoj ĝis 15 jaroj ne pagas kotizon. 
- La partoprenantoj el Ĉeĥio, Estonio, Hungario, Litovio, Latvio, Pollando kaj Slovakio ĝuas 30% rabaton. 
- La partoprenantoj el Albanio, Bulgario, Rumanio, eksa Jugoslavio (krom Slovenio) kaj eksa Sovetunio 

(krom Estonio, Litovio kaj Latvio) kaj ekster Eŭropo (krom Aŭstralio, Izraelo, Japanio, Kanado, Sud-Afriko kaj 
Usono) ĝuas 50% rabaton. 

- Kongresaneco ne estas transdonebla al alia persono. 
- La kotizo ne estas repagebla senkonsidere pro kia kaŭzo la aliĝinto ne povas partopreni la kongreson. 
- La kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn kaj aliajn aparte pagendajn aferojn, ankaŭ nenian asekuron. 
- Aliĝilon kaj mendon de loĝado sen pago de la kotizo la OKK ne traktos. 
- La mendiloj por loĝado kaj ekskursoj estos traktataj nur post ricevita 30%-a antaŭpago. 
- Ĉiu mendo estas transdonebla al alia persono kun informo al OKK ĝis unu semajno antaŭ la kongreso. 
- Okaze de kompleta nuligo de la mendo la OKK retenas 10% de la mendita servo. 
- Sciu ke kongresa helpofonduso ekzistas por helpi senmonajn kongresontojn. 

 

 
Mi bezonas invitilon kaj kontaktos OKK por individua traktado. 

 
Donaco al la kongresa kaso € 

Supplément au numéro 9-10 (1323-1324) de Sennaciulo 
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Kontribuo al la programo 
 

Mi povas kontribui al la kongresa programo per: 

Prelego (temo) 

Debato (temo) 

 
 

Kultura programero (priskribo) 

Alitipa programero (priskribo) 

 

Por proponi rezolucion/diskuton kadre de la laborkunsidoj, bv. turni vin al SAT. 
Por peti fak-kunsidon, frakci-kunsidon aŭ soci-politikan forumon, bv. turni vin al OKK. 

 

Mendilo* 

 
¹ Atenton: tranoktantoj en Hotelo Zum Pass ricevos matenmanĝon, ĝi estas en la tranoktkotizo, do bv. ne mendi 
aparte ĉi tie. 

Prezoj 
Matenmanĝo¹ Tagmanĝo   Vespermanĝo 
7 € 

Sabato 16.07 

Dimanĉo 17.07 

Lundo 18.07 

Mardo 19.07 

Merkredo 20.07 

Ĵaŭdo 21.07 

Vendredo 22.07 

Sabato 23.07 

10 €  10 € 

 

Vegetarano Ĉiomanĝanto Manĝoj memzorge 

Aliaj dietaj preferoj, bezonoj 

 
 

Mendo de tranoktado* 

 
Mi devas pagi kun mia kongreskotizo la tranoktadkoston laŭ la ĉi tie elektita kategorio 

 
La prezoj estas por unu nokto kaj unu persono de   julio 2016 - ĝis  julio 2016 en 

 

Hotel Zum Pass*** (kun matenmanĝo) 

2-lita 25 € Mi ŝatus loĝi kun 
 

Apartamento (sen matenmanĝo) en feriodomo, (ĝenerale por 1-4 personoj) varias inter ĉ. 15-20 €, depende 
de la nombro de kunloĝantoj, servoj, manĝo. La verajn kostojn vi mem pagos al la domposedantoj! 

 
Mi mendas apartamenton kaj pagas al OKK 30% de la tranoktkostoj por la antaŭmendo, rezervado de 
feriodoma ĉambro. La verajn kostojn mi pagos surloke al la domposedanto. (OKK repagos la 30% 
rezervig-sumon post via alveno.) 

 
En la apartamenta ĉambro mi volas loĝi: 

sola 

en 2-persona apartamento 

en 3-persona apartamento 

en 4-persona apartamento 

Mi ŝatus loĝi kun 

 

kampadejo por ruldomo  (Laŭ individua mendo) 
 

memzorganto   (OKK ne respondecas) 
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Ekskursoj 

 
TT1 Hannover per trajno, tuttaga 40 € 

DT1 Harz-montaro/Goslar per buso, duontaga 25 € 

DT2 Uborigardado, muzeo-vizito en Herzberg, duontaga 10 € 
 
 

Alveno - forveturo per 

 
trajno 

aŭto 

buso 

ruldomo 

 

Mi alvenos en la (tago) julio 2016, (horo) 

 

Mi interesiĝas pri antaŭkongreso kaj petas apartan informon. 

Mi planas pluveturi al UK en Nitra, Slovakio kaj petas informojn pri veturebloj. 

 
Rimarkoj 

 
 
 
 

 
* Mi komprenas, ke la aliĝo validas nur post kompleta pago de la kongreskotizo kaj 30%-a antaŭpago de la 
kromaj servo-mendoj en unu el la jenaj manieroj (indiku vian pagmanieron): 

 

Entute pagenda sumo: € 

Pagojn sendu al 

Poŝtkonto nº 1234-22 K, Paris; 
IBAN: FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064; BIC: PSSTFRPPPAR 

Konto de SAT ĉe UEA: satx-s 
 

La plenigitan aliĝilon sendu al OKK. 

Al SAT: sendu kopion de via aliĝilo kune kun la pago aŭ informoj pri ĝi: 
SAT, 67, avenue Gambetta 75020 PARIS - FR 

 
Adreso de la OKK: Esperanto-Centro, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6 
Retadreso: esperanto-zentrum@web.de 
Tel: 0049 5521 5983 
Informoj, reta aliĝilo: http://sat89.esperanto-urbo.de 

 
Mi akceptas la partoprenkondiĉojn kaj regulojn kaj aparte deklaras, ke mi havas validan san- kaj 

akcident-asekuron por mia restado en Germanio dum la 89-a SAT-kongreso. 

 
 
 

 

Loko,  dato:   Subskribo:    

mailto:esperanto-zentrum@web.de
http://sat89.esperanto-urbo.de/
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