
Aliĝilo Se iel eble, uzu la retan aliĝilon: 
https://www.esperanto.de/eo/gek-2022-alighilo

Mi aliĝas al la Germana Esperanto-Kongreso 2022 en Oldenburg, 3-a ĝis 6-a de junio 2022 

Familia nomo, persona nomo: Naskiĝdato (tt.mm.jjjj): 

Akompananto(j) (necesas aparta aliĝo): 

Strato, numero: 

Poŝtkodo, loko, ŝtato: 

Telefono / poŝtelefono: Retpoŝta adreso: 

Mi deziras loĝi en la junulargastejo laŭ la indikitaj kondiĉoj  en 1-lita ĉambro 
 en 2-lita ĉambro 
 en 3-/4-lita ĉambro kune kun*                                               

 Mi ĝiris la sumon de                 eŭroj por kotizo   normala   reduktita 

je                            (dato) al la indikita konto de GEA. 

Miaj nomo kaj lando rajtas aperi 
    en la kongreslibro      jes   ne 
    en la interreto            jes   ne 

 
    en retpoŝta dissendolisto 

de la partoprenantoj   jes   ne 

Dum la kongreso estos farataj fotoj. Povas esti, ke vi estos videbla sur tiaj fotoj. 
Mi konsentas, ke fotoj, sur kiuj mi estas videbla, estos publikigataj en la asocia revuo, 
en la retpaĝo kaj / aŭ en sociaj retoj   jes   ne 

Aldonaj informoj / programkontribuoj: 

Aliĝo per poŝto 
Deutscher Esperanto-Bund e.V. • Brigitte Kranz • Langenweg 176 • 26125 Oldenburg 

* Personoj, kiuj volas mendi komunan ĉambron, plenigu ĉiu unu aliĝilon kaj aldonu 
la nomon de la alia(j) persono(j) supre en „kune kun“. 



Anmeldung Wenn irgend möglich, die Web-Anmeldung nutzen. 
https://www.esperanto.de/de/gek-2022-alighilo

Ich melde mich zum Deutschen Esperanto-Kongres 2022 en Oldenburg an. 

Nachname, Vorname: Geburtsdatum (tt.mm.jjjj): 

Begleitperson(en) (separate Anmeldung erforderlich): 

Straße, Hausnummer: 

PLZ, Ort, Land: 

Telefon: E-Mail-Adresse: 

Ich möchte zu den angegebenen Bedingungen in der Jugendherberge wohnen in einem 
 1-Bett-Zimmer 
 2-Bett-Zimmer 
 3-/4-Bett-Zimmer im Zimmer mit*                                          

 Ich habe                 Euro für den   normalen   reduzierten Beitrag 

am                            (Datum) auf das angegebene DEB-Konto überwiesen. 

Mein Name und mein Land dürfen erscheinen 
    im Kongressbuch       ja   nein 
    im Internet                 ja   nein 

    in einer E-Mail-Liste 
der Teilnehmer   ja   nein 

Während des Kongresses werden Fotos gemacht, auf denen ich eventuell zu sehen bin.. 
Ich stimme zu, dass solche Fotos in der Mitgliederzeitschrift, auf der Website und/oder in 
sozialen Netzwerken veröffentlicht werden   ja   nein 

Zusätzliche Angaben / Programmbeiträge: 

Aliĝo per poŝto 
Deutscher Esperanto-Bund e.V. • Brigitte Kranz • Langenweg 176 • 26125 Oldenburg 

* Personen, die zusammen ein Zimmer nutzen möchten, fü ̈llen bitte je ein Anmelde -
formular aus und tragen bei „Im Zimmer mit“ die jeweils andere(n) Person(en) ein. 


