
 ALIĜILO 
por la Germana-Pola  
Esperanto-Kongreso 

21-a ĝis 24-a de Majo 2021 
Frankfurt (Oder), Germanio 

Słubice, Pollando 

Retadreso por aliĝiloj: 
gek.aligho@esperanto.de 

 

 
 

LKK-adreso: Germana Esperanto-Asocio 
 Katzbachstraße 25,  Tel. +49 (30) 5106 2935 
 DE-10965 Berlin 

 
Kongresa retpaĝo: http://www.esperanto.de/gek2021  

Familia nomo Persona nomo Naskiĝdato 

   

 Adreso   
 
 

 

 Hejma telefono:                                               Poŝtelefono: 
 
 Ret-adreso: 
 

 GEA-membro     jes     /     ne            viro     /     virino          (trastreku aŭ nuligu ne taŭgajn) 

 
Partopreno reta (nur por elektitaj programeroj) 
 
Por reta partopreno estos uzata la retkonferenca programo Zoom. Bezonata estas 
komputilo kun aliro al interreto, kamerao kaj kapaŭdilo kun mikrofono (pri minimumaj 
postuloj pri sistema programaro informas la Zoom-helpcentralo). 
Por eniri la virtualajn kongresejajn salonojn ni ĝustatempe sendos alirŝlosilon kaj 
diversajn instrukciojn al la retpoŝta adreso de vi indikita supre. 
La reta partopreno estas senkotiza. 

http://www.esperanto.de/gek2021


 

 Partopreno surloka 
 

Kotizo en Eŭro  pago 

GEA-membro aŭ 
eksterlandano 

 A-landano (laŭ UEA), plena kotizo 60  

 
 A-landano (laŭ UEA), reduktita kotizo: 
 familiano, junulo sen enspezoj,handikapulo 

30  

  B-landano (laŭ UEA), plena kotizo 45  

 
 B-landano (laŭ UEA), reduktita kotizo: 
 familiano, junulo sen enspezoj,handikapulo 

25  

nemembro de 
GEA loĝanta en 
Germanio 

 A-landano (laŭ UEA), plena kotizo 90  

 
 A-landano (laŭ UEA), reduktita kotizo: 
 familiano, junulo sen enspezoj,handikapulo 

60  

 

 Libervola donaco al la kongresa kaso     

fina sumo   
 

 

 Kongresa konto: 
 Konto: Deutscher Esperanto-Bund e.V. 
 IBAN: DE09 5085 1952 0040 1145 97 BIC: HELADEF1ERB 
 Pagocelo: kongreso 2021 nomo, antaŭnomo 
 

 

1. Ĉiu partoprenanto bonvolu plenigi kaj sendi apartan aliĝilon por la kongreso al la retadreso 

gek.aligho@esperanto.de 
2. Sendu la pagon al la indikita banko-konto de GEA. Oni traktos la aliĝon nur subskribitan kaj nur post alveno 

de la pago. 
3. Se vi pagas por alia persono, kiu nepre devas sendi apartan aliĝilon, menciu precizajn informojn pri la 

koncerna persono: nomon, landon, kompletajn kontaktadresojn. 
4. La kongreskotizo estos repagata se la malmendo okazas pro individua vojaĝmaleblo kaŭzita de 

infektoprotekta regularo. 
5. LKK havas la rajton nuligi la kongreson, se la infektoprotektaj reguloj validaj surloke postulos tion. Ricevitaj 

kotizoj en tiu kazo estos repagataj. 
6. LKK konfirmos la akcepton de ĉiu aliĝilo – por partopreno reta tuj, por partopreno surloka post la ricevo de 

la koncerna pago. 
7. Mi konfirmas, ke mi konsentas kun la ĝeneralaj instrukcioj presitaj en ĉi tiu aliĝilo kaj aparte deklaras, ke mi 

havas san- kaj akcident-asekuron por mia restadperiodo en Frankfurt (Odro) /Słubice (Germanio, Pollando) 
8. Mi konsentas / ne konsentas, ke mia retadreso  aperu en la kongresa libro kaj en interreto 
9. Mi konsentas / ne konsentas aperi sur fotoj faritaj dum la kongreso 

(forstreku ne-taŭgan indikon). 
10. Invito al partoprenonto ekster Eŭropa Unio estos sendata nur post ricevo de subskribita aliĝilo. 
 

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

mailto:gek.aligho@esperanto.de

