
Provizora programo de la 59-a IFEF -kongreso 12-19 105 / 2007

Vendredo 11/05 13.00/22.00Informejo / akceptejo

Sabato 12/05 08.00 Informejo / akceptejo
12.30 Tagmango
14.00 Gazetara konferenco
15.00 IFEF-estraro kaj LKK
'19.00 Vespermango
20.30 Interkona vespero

Dimanêo 13 / 05 08.30 Informejo / akceptejo Ilibroservo
09.00 Faka komisiono
10.00 Inaugura
11.45 Komuna fotado
12.30 Tagmango
14.00 "Montmartre" trajneta ekskurso (Dl)
19.00 Vespermango
20.30 Komuna nacia vespero

Lundo 14/05 08.30 Informejo/ libroservo(informoj por la postkongresanoj)
09.00 Komitatkunsido nepublika
12.00 Tagmango
13.30 Duontaga sip-ekskurso (D2)
18.30 Bankedo
20.30 Internacia ba10

Mardo 15/05 08.00 Informejo / libroservo
09.00 Plenkunsido
12.30 Tagmango
14.00 FakaKomisiono
19.00 Vespermango
20h30 Pre1ego(Sur la vojoj al Santiago de Compostela)

Merkredo 16/05 09.00 Tuttaga ekskurso (Versailles - Elancourt) (Tl)
19.00 Vespermango

Partoprenilo en la 59-a kongreso de la 1 Por LKK 1Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF) '--- _
Parizo, Francio de la 12-a gis la 19-a de majo 2007

Familia nomo .

Familia nomo lau esperanta prononco .
Persona nomo Naskigjaro .
Strato N° .

Postkodo kaj urbo Lando .
Telefono retadreso .

Samtempe aligas ;

vegeterano 0

Kongresadreso:
AFCE 1UAICF

59-a IFEF-Kongreso
9 rue du Château-Landon,
FR-75010 Paris - Francio

Tél: +33(0)148530552

Retadreso : sy1viane.1afargue@sncf.fr- -.-
Bankkonto : AFCE
LA BANQUE POSTALE-PARIS
52 14 35 H 020 69
IBAN : FR19 3004100001052143 5H02 069
BIC : PSSTFRPPPAR

Mi aligas alla 59-a IFEF-kongreso

Vira 0 virino 0 IFEF-membro: jes 0 ne 0

Kongreskotizo prezo en € gis 2007-01-31postesumo
IFEF-membro

5060

Familiano, junulo gis 28 jaroj kaj ana de

2530
eksaj socialismaj landoj. Ne IFEF-membro

6070

Bankedo

30

TuttagaekskursoTl (Versailles- Elancourt)

60

Duontaga ekskurso DI

20

Duontaga ekskurso D2

20

Tranoktado por la tuta periodo

.......... noktoj x ........ , ... (Jau elekto)
(Vidu klarigojn en pago 2) Mango-kuponoj (vidu en pago 2)Kongresglumarkoj (po 24 por unu folio)

...... x 1,5 =
Krompago por libervola donaco Tuta sumo

€

Informejo / libroservo
Fakpre1ego
Fervojaj novajoj
Tagmango
La 60-a IFK prezentas sin
Forumo: movadaj aferoj
Fervojaj novajoj
Vespermango
Distra vespero

Informejo / libroservo
Faka komisiono
Tagmango
So1enafermo
Vespermango
Adiaua vespero

Jaudo 17 / 05 08.30
09.00
10.00
12.30
14.00
15.00
16.00
19.00
20.30

Vendredo 18/05 08.00
09.00
12.30
14.30
19.00
20.30

Sabato 19/05 08.00 Hejmveturado. La postkongresanoj ekveturas al Lyon Loko kai dato : . Subskribo: .

4



Loko, dato: Subskribo .

OTuttaga ekskurso 00 Bankedo

Mi petas kuponojn x 10,00€ = €
Mi alvenas en Parizo
per (trajno, automobilo ktp.) .la an de majoje la -ahoro

Mi deklaras, ke mi havas propran san-kaj akcident-asekuron por mia restadtempo en
Francio dum la 59-a IFEF-kongreso les 0

Aêeto de kuponoj por tag-kaj vesper-mangojen memservarestoracio(10,00€ sentrinkajo).
Ni atentigasvin pri la faktoke:
- tiu servookazas en la kongresejomem,
- estas devigeantaÜIDendila mang-kuponojn,
- ne eblas intersangila elektitajndatojnde la kuponoj,
- ne eblas aêeti mangkuponojn surloke.

Viro 0 virino 0
Familia nomo : .
Persona nomo .
Strato : .
Postkodo / urbo .
Laudo Retadreso : .
Mi deziras logi kun .
Mi mendas êambron por la noktoj :

Atentu: ne eblas aêeti mangkuponojn surloke.
Se vi deziras tagmangÏ aU.vespermangi en la kongresejo mem,
vi devas antau.mendi kaj antaiipagi la mangkuponojn pere
'de tiu partoprenilo.

GENERALAJINSTRUKCIOJ

1.êiu partoprenanto bonvolu plenigi kaj sendi apartan partoprenilon por la
kongreso kaj por la post-kongreso alla adreso de LKK. Ankau familianoj
sendu apartan partoprenilon kaj indiku reciproke la parencan rilaton.
2. Skribu majuskle kaj preslitere au tajpe, donante êiujn petitajn detalojn.

3. Sendu la pagon alla indikita bank-konto plej malfrue gis la 28-a de
februaro 2007. Precize atentu pri la kontonumero.

4. LKK povos trakti la partoprenon nur post la alveno de la tuta pago,

(du monatoj antau la kongreso ni devas pagi la tman restadon allafirmao).

5. LKK akceptas la pagojn nur en eüroj.

6. Se vi pagas por alia persono - kiu nepre devas sendi apartan partoprenilon ,
menciu ekzaktajn detalojn pri la koncerna persono (nomo, lando, adreso).

7. Kongreskotizo ne estas repagebla, eê por kiu ne œestas la kongreson. Ceteraj
antaupagitaj sumoj estos repageblaj post la depreno de 10% por administrado,
kondiêe ke LKK ricevos la malmendon antau la 15-a de aprilo 2007.

8. LKK havas la rajton rezervi pli alt-kategorian êambron, se la mendita kategorio
elêerpigis antau la alveno de la mendo de la partoprenonto.

9. LKK a~ceptas la êambromendon, nur kiam la tuta tranoktado estas
pagita. LKK traktos la êambromendon sengarantie, se gi alvenos post la
l-a de marto 2007.

10. LKK konfirmos la ricevojn de partoprenilo kaj pago per sendo de
konfirmletero, kiu estos via legitimilo. Nepre kunportu gin alla kongreso. La
kongreskarton oni ricevos dum la registrado êe la alveno. La kongreskarton
oni ne rajtas ven di, transdoni au intersangi.

Il. Bonvolu noti pro via intereso, kion vi mendis kaj pagis.

12. LKK havas la rajton sangi la prezojn, se inflacio au ceteraj ne antau
videblaj kondiêoj devigos tion.

13. Kongresanoj rajtas tag- kaj vespermangi en la kongresejo favorpreze
por la tuta kongresa semajno.
14. Turisma Hotelo "Kellermann" havas 3/4 kaj 8-litajn êambrojn kun
dusejo. La prezo de ambau kategorioj inkluzivas matenmangon. La hotelo
estas atingebla per metroo (linio 7) au per autobusoj (linio "PC") - (stacio
haltejo "Porte d'Italie") .

1 PorLKK 1
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êambromendilo lMangokuponoj
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o
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o

Tiuj prezoj estas en euroj por unu nokto kun matenmango kaj por unu persono

êambroj trovigantaj en la kongresejo mem
En unulita êambro 38,00
En dulita êambro 28,00

êambroj situantajne en la kongresejo mem sed en Kellermann. ai estasatingeblaper
metroo-stacio"Ported'Italie"au perurbaj autobusoj"PC"
En 3/4 litoj 20,00
En oklitaêambro 17,00
Post la unua de marto, ni ne plu garantios la tranoktadon.

Neniu restoracio facile atingebla situas en la proksilffl!co.

Konsekvence mi antaümendas mango-kuponojn por
Datoj

12131415161718

Tagmango

0000DO00
Vespermango 0

00000000
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