ĜENERALAJ INSTRUKCIOJ
1. Ĉiu partoprenanto, eĉ familianoj, plenigos legeble apartan aliĝilon por la
kongreso kaj por la postkongreso kaj sendos ĝin al la adreso de LKK.
2. La pagon inkluzive bankelspezojn sendu al la indikita bank-konto en eŭroj
plej malfrue ĝis la 20-a Februaro 2022.
3. Se vi pagos por alia persono (surbaze de aparta aliĝilo), menciu la ĝustajn
detalojn pri la aliĝinta persono (nomo, lando, adreso).
4. La aliĝilo estos akceptita per LKK nur post ricevo de la pago. LKK tiam
konfirmos la aliĝilon kaj indikos la kongresnumeron kaj ĉiujn antaŭmenditajn kaj antaŭpagitajn servojn. La konfirmleteron bonvolu
nepre kunporti al la kongreso.
5. La kongreskotizo ne estas repagebla, eĉ se la aliĝinto ne partoprenos la
kongreson. La antaŭpagitaj sumoj por servoj estos repageblaj post la
depreno de 10 % por administrado, kondiĉe ke LKK ricevos la malmendon
ĝis la 31-a de Marto 2022.
6. LKK havas la rajton ŝanĝi la prezojn, se inflacio aŭ aliaj ne antaŭvideblaj
kondiĉoj postulos tion.
7. La prezon por tranoktado estas necese pagi por minimume unu aŭ ĉiuj
menditaj noktoj plej malfrue ĝis 20.2. 2022. Sen ricevo de la pago ne estos
certigita la tranoktado. Kaze de malmendo de tranoktado antaŭ la
31.3.2022 estos redonita tranoktpago krome la unua nokto laŭ kondiĉoj de
la hotelo.
8. LKK certigas prezon de loĝado kaj nombron da lokoj ĝis la 20.2.2022. Post
tiu dato povas okazi ŝanĝoj en la prezo kaj loko por loĝigo.
9. Se vi mendas unu lito en 2-lita aŭ 3-lita ĉambro, nepre indiku kun kiu vi
volas loĝi. Alie LKK decidos pri kunloĝanto.
10. Dum registrado ĉe la alveno, post kontrolo de menditaj servoj, la
partoprenanto ricevos nomŝildon kun indikita nomo kaj kongresnumero.
11. Parkado ĉe Hotelo Grand – senpaga (se estas libera loko), en garaĝo –
250,- CZK por unu nokto. Pagenda surloke.
12. Deklaro pri protekto de personaj datenoj:
Mi „konsentas“ „ne konsentas“ kun publikigo de mia retadreso en listo de
kongresanoj. Forstreku ne deziratan eblecon.

Kongresa n-ro

ALIĜILO
por la 73-a Kongreso de IFEF (Internacia Fervojista
Esperanto-Federacio) aranĝita de ĈeFEA en tagoj
inter 6-a Majo kaj 11-a Majo 2022 en Beroun, Ĉeĥio
Adreso de LKK: Český železničářský esperantský
svaz, Bratří Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová, ČR. tel., +420 602483265;
kongreso@atlas.cz, http://kongreso.wz.cz/
Bank-konto: Raiffeisenbank, a.s., Odborové sdružení železničářů; Kontonumero:
1003019756/5500; IBAN: CZ18 5500 0000 0010 0301 9756; B.I.C: RZBCCZPP
Varia simbolo: 400490
Mi aliĝas al 73-a IFEF kongreso, Beroun, Ĉeĥio, 6.5. – 11.5. 2022
S-ro
S-ino
IFEF-membro
Vegetarano
Handikapulo
Familia nomo ............................................... antaŭnomo..........................................
Adreso: strato kaj numero........................................... urbo.......................................
Lando ......................................... poŝtkodo ..................... naskiĝjaro ........................
Telefono: ………………………………Retadreso: ………………………………………
Kongreskotizoj
ĝis 20.02.2022 ekde 21.02.2022
Kongresano (IFEF-membro)
€ 40
€ 60
IFEF-membro loĝanta en B-landoj laŭ
UEA-difino, familiano kaj junulo/ino
ĝis 30 jaraĝa,
€ 20
€ 30
Kongresano (ne IFEF-membro)
€ 60
€ 80
Servoj
Tranoktadkosto minimume por unu nokto laŭ elektita kategorio

sumo
.................

.................
.................
.................

(plej malfrue ĝis la 31.12. 2020)

Urbovizito Beroun piede
Vizito vitrofabriko Nižbor kun tagmanĝo (buse)
Faka vizito (Centra regadejo) Praha (trajne)
Tuttaga ekskurso Křivoklát, Lužná (tagmanĝo)
Festa vespero (sen vespermanĝo)
Ĉambroperado
Postkongreso

Loko, dato:...............................................

D1
D2
F
T

€5
€ 30
€ 12
€ 60
€0
€0
€ 280
Sume

.................
.................
.................
.................
.................
…………..
…………..
.................

Subskribo:..............................................

Provizora programo de la 73-a IFK, Beroun,

Kongresa numero:

6.5.- 11.5.2022 kaj postkongreso

Ĉambro - mendilo

6.5.2022 (vendredo)

Por la 73-a Kongreso de IFEF, Beroun, Ĉeĥio,
la 6-an de Majo ĝis 11-an de Majo 2022
S-ro

S-ino

- alveno de gepartoprenantoj
15,00 - kunveno de estraro IFEF/LKK
16,00 - IFEF estrarkunveno
19,00 - interkona vespero

(skribu majuskle)

10.5.2022 (mardo)
9,00 - tuttaga ekskurso T
20,00 - nacia vespero

Familia nomo: .......................................... Antaŭnomo:.................................
Strato kaj numero:..................................... Loĝloko:......................................
Lando:...................................................... Poŝtkodo: ..................................

7.5.2022 (sabato)

Mi deziras loĝi kun: ......................................................................................
Mi mendas ĉambron en hotelo: ....................................................................

Noktoj
(Majo 2022)

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

La prezoj estas por unu nokto kaj unu persono

Hotelo Grand

1 lito en 1-lita ĉambro
1 lito en 2-lita ĉambro

kun
matenmanĝo
€ 52
€ 32

kun maten- kaj
vespermanĝo
€ 67
€ 47

10,00 - solena malfermo de la kongreso
14,00 - fake aplika komisiono
14,30 - fakaj prelegoj
16,00 - ekumena diservo
20,00 - koncerto
8.5.2022 (dimanĉo)
9,00 - prelego pri urbo Beroun
10,00 - prezento de la 74-a IFK 2022
10,00 - prezento de ĈLA FISAIC
14,00 - ekskurso Beroun D1
20,00 - komuna vespero (bufedo,
tombolo)

11.5.2022 (merkredo)
9,00 - ekskurso D2
9,00 - faka ekskurso F
14,00 - movadaj aferoj
16,30 - solena fermo de la kongreso

12.5.2022 (ĵaŭdo)
- forveturo al postkongreso
- promeno en urbo Pardubice

13.5.2022 (vendredo)
- vizito de urboj Litomyšl (en
UNESCO listo) kaj Svitavy (E-muzeo)

Mi konfirmas, ke mi konsentas kun la Ĝeneralaj instrukcioj kaj aparte mi deklaras,
ke mi havas san- kaj akcident-asekuron por mia restado en Ĉeĥa respubliko dum
la 73-a IFEF kongreso kaj postkongreso, kaze, ke mi partoprenos ankaŭ ĝin.
Mi venos al Beroun per .............................. la ............-an de Majo je la .......-a horo.

Loko, dato:..................................

Subskribo:.........................................

9.5.2022 (lundo)
8,30 - preskonferenco
9,00 - publika plenkunsido
14,30 - terminara komisiono
15,30 - ĉefprelego
20,00 - koncerto

14.5.2022 (sabato)
- vizito de urboj Hradec Králové
(muzeo de sekuriga kaj komunika
tekniko), Třebechovice (ekspozicio de
betlehemfiguraro)
15.5.2022 (dimanĉo)
- fino de la postkongreso, forveturo
hejmen

