
vegeterano 0
Familia nomo .

Familia nomo lau esperanta prononco .

Persona nomo N askigj ara .
Strato N° .

Po§tkodo kaj urbo Lando .
Telefono retadreso .

Samtempe per aparta folio partoprenas ;

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 koncernata pago.

5. LKK akceptas la pagojn nur en eiiroj.

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

7. La pagita sumo por la postkongreso estos repagata, se la kongreso ne okazos.

Se partopreninto ne vizitas la postkongreson, la antaupagita sumo estos repagebla post
la depreno de 10% por administrado kondiêe ke la LKK ricevos la malmendon antau
la 15-a de aprilo 2007.

8. LKK konfirmos la ricevojn de partoprenilo kaj pago per sendo de konfirmlete
ro, kiu estos via legitimilo. Nepre kunportu gin alla kongreso! Bonvolu noti pro via
intereso, kion vi mendis kaj pagis.

9. LKK havas la rajton §angi la prezojn, se inflacio au ceteraj ne antauvideblaj
kondiêoj devigos tion.

10. La postkongreso komencigos la 19-an de majo post la alveno en la stacidomo
Lyon Part Dieu kaj fmigos la 21-an de majo post la tagmango.

Postkongresa Partoprenilo
Por la 59-a kongreso de la
Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)
arangata de FFEA de la 19-a gis la 21-a de majo 2007
Lyon, Francio

Kongresadreso :
AFCE / UAICF

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

Tél: +33(0)1 48 53 05 52 Retadreso : sylviane.lafargue@sncf.fr
Bankkonto : AFCE ,. ,

LA BANQUE POSTALE-PARIS
521435H02069
IBAN: FRl9 3004 100001052143 5H02 069
BlC: PSSTFRPPPAR

Mi aligas alla 59-a IFEF-Postkongreso

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

1 PorLKK 1

La prezo validas por la tuta postkongreso de sabate 19/05 post la matenmango gis lunde
21/05 post la tagmango.

La prezo ne inkluzivas la diversajn trajnbiletojn de Paris al Lyon kaj reiro.
Prezo
en unulita êambro
En dulita êambro

Atentu:
La prezo ne entenas la trajnveturadon de Parizo al
Liono kaj reiro.
êiu partoprenanto, kunigu en la kongresejo lundon la
14-an de majo je la 08.30 por kune aêeti la biletojn.

170 €
140 €

o
o

Antaüpago deviga .... 50 € pagota antaü la 28-a de februaro 2007
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Loko kaj dato : .

Por LKK

Subskribo: .


