Aliĝilo

Kotizo kaj organizantoj

Pliaj aliĝdatoj


Mi estas ordinara membro de Germana Esperanto-Asocio
(GEA):

Kotizo*

ĝis 15.08.
385

ĝis 31.10.
405

poste
419

* necesa antaŭpago por validigi la aliĝon: 50 €

jes
Atentu: Se vi loĝas en Germanio kaj NE estas ordinara GEAmembro, vi krompagos 30 €.
Mi partoprenos

tuttempe
ĝis

parttempe de


Mi volas manĝi



Mi ŝatas



Mi volas aperi en la reta listo de aliĝintoj (nomo)



Mi antaŭpagos 50 € per

vegetare

vegane

dulitan aŭ

IBAN-ĝirado

.

jes
UEA-Konto

28.12.2019 – 03.01.2020
Nördlingen / Germanio

Kiu respondecas pri la renkontiĝo?
Kiel en la pasintaj jaroj la ĉefa respondeculo estas
Andreas Diemel el Duisburg. Volonte vi povas alparoli lin
ĉiam kaj demandi pri detaloj: demandoj@luminesk.de aŭ
per fiksreta telefono +49 203 2964 877 (kun
alvokrespondilo).

2019

Deutscher Esperanto-Bund e.V.
Esperanto-Laden
Katzbachstr. 25
10965 Berlin

ĝis plej malfrue la

unulitan ĉambron *

Faksilo: +49 30 4193 5413



La kotizo inklusivas la restadon de la 28a de decembro
vespere ĝis la 3a de januaro matene (loĝado en dulita
ĉambro, tri manĝoj tage, programo kaj silvestra bufedo).
Unulitaj ĉambroj estas haveblaj kontraŭ krompago de 15
Eŭroj po nokto. La ekskursoj estas pagendaj aparte.
Personoj loĝantaj en Germanio, kiuj ne estas ordinaraj
membroj de GEA, krompagas 30 Eŭrojn.
Eblas partatempa partopreno je kotizo aparte kalkulita: en
tiu kazo bonvolu informi en via aliĝilo, de/ĝis kiam vi
intencas partopreni.
Mi petas atenti, ke ĉijare la LUMINESK´nur daŭras ses
noktojn, pro organizaj kialoj flanke de la domo.

* mi krompagas 15 € tage

Organiza teamo:
Andreas Diemel (ĉeforganizanto)
Barbara Brandenburg (oficejo)
Yoshie kaj Dieter Kleemann (gufujo)
Kontoligoj:
Aliĝo validas kun antaŭpago de 50 Eŭroj al jena konto de
Germana Esperanto-Asocio ĉe Sparkasse Odenwaldkreis:
IBAN: DE53 5085 1952 0040 1158 42
BIC: HELADEF1ERB
Eblas ankaŭ pagi al la UEA-konto geaa-n.
Sur la ĝirilo indiku kiel koncerno “Luminesk 2019
Nördlingen” kaj vian nomon.
Estus bone, se vi povus pagi la tutan restsumon jam
kelkajn tagojn antaŭ la LUMINESK’.

© pixabay

Pri LUMINESK‘
Kio estas LUMINESK’?
LUMINESK’ estas la silvestra renkontiĝo de Germana
Esperanto-Asocio. Ĝi nun okazos la kvinan fojon kaj
fariĝis posteulo de la iamaj “Internaciaj Festivaloj” private
organizitaj. Ankaŭ ĉi-foje ĝi ofertos varian kaj altkvalitan
programon – lingvokurson, prelegojn kaj diskutgrupojn,
ekskursojn kaj distrajn programerojn. Partoprenantoj
kutime venas el 7-8 landoj.
Ĉu ne jam estas sufiĉe da silvestraj renkontiĝoj en la
Esperanto-movado?
Fakte ĉiu Esperanto-renkontiĝo havas sian celgrupon.
Kelkaj aranĝoj alparolas familiojn kun infanoj. Aliaj
renkontiĝoj alparolas junulojn ĝis 30. Nia renkontiĝo ĉefe
celas ĉiun ekde la 30a jaraĝo.

La Loko
Kie estos tiu renkontiĝo?
Por LUMINESK’ 2019/2020 ni ĉifoje elektis la urbeton
Nördlingen ĉe la monteto Ries inter Munkeno kaj
Stuttgart, poŝtkodo 86720.
La loko estas atingebla per aŭtoŝoseo kaj fervojo.
Nördlingen estas konata de la Internacia Festivalo, kiu
plurfoje okazis tie. Ĝi situas en bela pejzaĝo de la Riesmonteto apud la limo inter Bavario kaj Baden-Virtembergo. La malnova urbocentro konsistas el multaj ofte
trabfakaj domoj. La urbomuro havas alireblan defendovojon kiu influas la urbobildon. De la Daniel-turo oni
havas belan rigardon al la urbocentro kun siaj riveretoj.
La domo:
Luminesk’-kunvenejo estos la JUFA-hotelo Nördlingen
rande de la historia urbocentro. Ĝi apartenas al ĉeno de
junularaj hoteloj jam konata al partoprenintoj de la
Internaciaj Festivaloj. Kunvenĉambroj, restoracio kaj
trinkejo troviĝas en la domo.

Aliĝilo
Jen mi aliĝas al la 5a LUMINESK‘!


Persona nomo:



Familia nomo:



Adreso/Strato:



Adreso/Poŝtkodo, Urbo:



Loĝlando:



Naskiĝdato (tt.mm. jĵĵĵ):



Retpoŝtadreso:



Telefonnumero fiksa:



Telefonnumero poŝtelefono:



Dato/Subskribo:

LUMINESK‘ 2019/2020
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