
Kongresa numero:

ALIÌILO

VILNO
Konstanta adreso:
90-a UK de Esperanto
Nieuwe Binnenweg 176
NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando
www.uea.org (eblas ali©i ankaü rete!)

90-a UNIVERSALA
KONGRESO

DE ESPERANTO
23-30 julio 2005

Vilno, Litovio

KOTIZO (vidu dorse) ......................

DONACO AL KONGRESO ......................

BLINDULA KASO ......................

INFANA KONGRESETO ......................

FONDAÔO CANUTO ......................

TRIAMONDA FONDAÔO ......................

KOSTOJ (7 aü 10 eüroj) ......................___________

ENTUTE (en eüroj) ___________

Por uzo de la administracio / peranto:

UEA-membro en kategorio/jaro .........................

UEA-spezfolio n-ro: ..........................................

konfirmo de peranto: .........................................

PAGO EN CO KONFIRMO

notoj

ÇIU ALIÌANTO UZU APARTAN ALIÌILON, FOTOKOPION AË SAMFORMATAN PAPERON – BONVOLU
TAJPI AË SKRIBI PRESLITERE. LAËBEZONE METU KRUCON EN LA KONCERNAJN KVADRATETOJN.

FAMILIA NOMO .............................................................................................. VIRO/VIRINO
(por alfabeta ordigo) (forstreku unu)

PERSONA(J) NOMO(J) ....................................................... UEA-KODO .................. – ....

ADRESO (nacilingve en latinaj literoj kun poßtkodo) ...............................................................................

............................................................................................................................................................
LANDO ....................................... TEL. (kun prefikso) .....................................................................
NASKIÌDATO .......................... RETADRESO ........................................................................
Mi ali©as al la Kongreso laü la kondiçoj presitaj sur la dorsa flanko. (Ali©ojn sen kotizpago oni ne traktas.)

◊ Mi sendas çi tiun ali©ilon al mia landa peranto kaj samtempe pagas al tiu (vidu dorse sube).
◊ Mi sendas çi tiun ali©ilon al la CO en Roterdamo kaj pagas laü suba specifo:

◊ al ABN-Amro-konto n-ro 42.69.01.444 en la nomo de la UK (aldonante 7 eürojn),
IBAN-kodo: NL86ABNA0426901444, SWIFT(BIC)-kodo: ABNANL2A.
◊ al Postbank-konto n-ro 627337 Den Haag (aldonante 7 eürojn; por nederlandanoj sen kostoj),

IBAN-kodo: NL38PSTB0000627337, SWIFT-kodo: PSTBNL21.
◊ per çeko favore al UK de Esperanto (aldonante 10 eürojn).
◊ per Visa/Amex/Mastercard n-ro ........................................................ valida ©is ...............
 !!!!! Visa- kaj Mastercard-kontrolnumero (tri ciferoj, dorse de la karto) ..... ..... .....
◊ al la poßtçekkonto de UEA en .................................................. (Belgio 000-1631831-97;
Germanio 3182 91 509 BLZ 370 100 50 Köln; Svedio 74374-0; Svislando 12-2310-0 Bulle).
◊ per PayPal (interreta pagsistemo; al ‹financoj@co.uea.org›).
◊ el mia UEA-konto, kie estas sufiça kredito (bonvolu debeti tie). ...................................

◊ Mi ne volas ke mia adreso aperu en la Kongresa Libro.
Se vi ali©as kiel kunulo, bv. çi tie indiki la nomon/kodon de la çefali©into: ................................................
Se vi ali©as kiel handikapulo, çu UEA jam havas atestilon? jes / mi kunsendas (forstreku unu)

Se vi ali©as senpage, bv. skribi çi tie la kialon (vidu dorse):
Mi legis, komprenas kaj akceptas la kondiçojn presitajn dorsflanke sur çi tiu ali©ilo.

DATO ............................................................. SUBSKRIBO ....................................................



La kotizoj varias depende de la lo©lando de la ali©anto, laü la jena grupigo:

A: Çiuj landoj escepte de tiuj de kategorioj B kaj C;

B: Çiuj landoj de Latina Ameriko, Afriko kaj Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Resp.);
iamaj socialismaj landoj de orienta Eüropo (escepte de tiuj de kategorio C);

C: Litovio kaj aliaj landoj de eksa Sovetio.

La kotizoj estas pagendaj al la konstanta adreso aü al landa peranto (vidu liston en la Unua Bulteno,
aü en la reto çe www.uea.org/kongresoj/uk-perantoj.html; ankaü pluraj aliaj informoj pri la Kongreso
aperas en la UEA-pa©oj). La CO en Roterdamo akceptas ali©ilojn ©is la 15-a de junio 2005. Post tiam,
oni ali©u surloke dum la UK.

POR ELEKTI LA ÌUSTAN KOTIZON BV. ATENTE LEGI LA ÇI-PAÌAJN KLARIGOJN.

KONGRESKOTIZOJ VALIDAJ: ©is 31 dec. 04 ©is 31 marto 05 ekde 1 aprilo 05
(çiuj en eüroj) 1-a periodo 2-a periodo 3-a periodo

Ali©kategorio A B C A B C A B C

1. individua membro de UEA
150 115 75 190 140   95 230 170 115(ne inkluzivas MG):

2. ne individua membro de UEA 190 140 95 235 175 120 280 210 140

3. komitatano/kunulo/junulo/handikapulo,
  75   60 40  85   70   45 115  85   60mem individua membro de UEA

4. kunulo/junulo/handikapulo,
115   85 60 140 105   70 170 130   85ne individua membro de UEA

DIFINOJ
Individua membro de UEA: Dumviva Membro (DM aü DMJ), Membro kun Jarlibro (MJ aü MJ-T),
Membro-Abonanto (MA aü MA-T). Ne temas pri Aligitaj Membroj kaj ne inkluzivas Membrojn
kun Gvidlibro (MG).
Komitatano: Tiu, kiu estas membro aü observanto en la Komitato de UEA en la momento de ali©o.
Kunulo: Tiu, kiu lo©as samadrese kun la çefali©into. Çefali©into oni konsideras personon, kiu pagas
kotizon en kategorio 1 aü 2.
Junulo: Tiu, kiu naski©is inter 75 01 01 kaj 84 12 31 (inkluzive). Oni nepre notu la naski©daton
sur la ali©ilo.
Handikapulo: Tiu, kies handikapo nepre postulas akompananton (ekzemple blindulo), kaj kiu
pruvis tion per kuracista aü simila atestilo, kiu klare indikas la tipon de handikapo.

Senpage ali©as:
– infanoj kaj gejunuloj naski©intaj post 84 12 31;
– nemalhaveblaj akompanantoj de handikapuloj.

La kotizo ne estas repagebla, senkonsidere çu la ali©into ne povas partopreni la Kongreson pro
propra volo aü pro iu ajn ekstera kaüzo, eç se la Kongreso ne okazas, aü okazas en alia urbo.

La kotizo ne inkluzivas lo©adon, ekskursojn, bankedon kaj eventuale aliajn aparte pagendajn aferojn
pri kiuj informoj kaj mendiloj aperas en la Dua Bulteno. La kotizo inkluzivas nenian asekuron.
Kongresaneco ne estas transdonebla al alia persono.
Por la limdatoj kaj aliaj kondiçoj validas la dato de ricevo de la pago en la CO aü çe peranto.
Ali©ilon sen kompleta pago oni ne traktos.
Kongresa Regularo (ekstrakto): “8. Kongresanoj devas fari nenion, kio kontraüas la Kongresan
Regularon, aü malutilas al la UK, kaj devas submeti©i al la le©oj de la lando, kie okazas la UK.”
Kiu subskribas çi tiun ali©ilon, konfirmas sian respekton al la Kongresa Regularo kaj la laüstatuta
neütraleco de UEA, kiu organizas kaj aüspicias la Universalajn Kongresojn.

Se vi pagas al peranto, bonvolu sendi ankaü la ali©ilon al tiu.
Se vi pagas rekte al konto de UEA, sendu la ali©ilon al Roterdamo.!!!!!


