ALIĜILO (Bonvolu uzi apartan formularon por ĉiu persono)
66a Landa Kongreso de Esperanto-USA kaj KEA, 13-16 julio 2018, Seattle, WA
Universitato Seattle Pacific, 3307 3rd Ave West, Seattle, WA 98119 - 206-281-2000
(Oni povas rete aliĝi ĉe www.esperanto-usa.org/retbutiko)
NOMO: _____________________________________________________ (bonvolu skribi klare kaj preslitere)
ADRESO: _______________________________________________________________________________
URBO: _____________________ ŜTATO/PROVINCO: ____ POŜTKODO: _______ LANDO: __________
RETPOŜTO: __________________________________________ TELEFONO: _______________________
Ĉu vi havas almenaŭ 18 jarojn? JES / NE
KONGRESKOTIZOJ (ne inkluzivas manĝojn
aŭ loĝkostojn)

Antaŭ 1
aprilo 2018

Antaŭ 15
junio 2018

Ekde 15
junio 2018

Pago

Membro de E-USA aŭ KEA

US$164

US$199

US$234

$_________

Nemembro de E-USA aŭ KEA

US$214

US$249

US$284

$_________

Subtenanto (donaco ĉu partoprenanto aŭ ne)

US$30

US$30

US$30

$_________

Patrono (donaco ĉu partoprenanto aŭ ne)

US$100

US$100

US$100

$_________

Transportado kaj parkumado: Vidu h
 ttps://landakongreso.org/eo/veturado/ por informoj pri transportado. Vi
povos parkumi apud la loĝejo senpage.
Manĝoj kaj loĝado:
Manĝoj inkluzivas tri manĝojn dum sabato kaj dimanĉo (inkluzive de la bankedo) kaj la lundmatena matenmanĝo.
Eblas aldoni tri manĝojn dum vendredo. Ne eblas loĝi ĉe la kongresejo sen aĉeti manĝojn. Kelkaj restoracioj
estas proksime de la universitato.
Loĝado estas po unu, du, aŭ tri personoj en studenta dormejo dividita en virajn kaj inajn sekciojn. La universitato
provizas littukojn, mantukojn kaj bantukojn. Ĉambroj alireblaj al handikapuloj estas haveblaj. La dormejo ne havas
lifton; se vi ne povas facile grimpi ŝtuparon, bonvolu indiki tion malsupre. La banĉambroj estas komunaj; se vi
bezonas privatan banĉambron por sanaj kialoj, bonvolu indiki malsupre. La kongres-ĉambroj estas proksimaj al la
dormejo. Sendrata ret-konekto estas havebla en ĉiu ĉambro kaj tra la tuta tereno de la universitato.
Eblas resti tri noktojn (vendredon, sabaton, kaj dimanĉon) aŭ kvar noktojn (ĵaŭdon, vendredon, sabaton, kaj
dimanĉon). La estraranoj alvenos jaŭde kaj tranoktos jaŭde nokte por partopreni la estrar-kunsido je vendredo. La
kongreso komenciĝos per la Interkona Vespero vendredon je la 7-a horo ptm kaj finiĝos lundon tagmeze.
Elekto

Kotizo

Pago

Manĝoj (sabaton, dimanĉon, lundmatenon)

US$100

$_________

Vendreda matenmanĝo

US$10

$_________

Vendreda tagmanĝo

US$14

$_________

Vendreda vespermanĝo

US$18

$_________

2- aŭ 3-persona ĉambro (vendredon, sabaton, dimanĉon)

US$119

$_________

2- aŭ 3-persona ĉambro (ĵaŭdon)

US$35

$_________

1-persona ĉambro (vendredon, sabaton, dimanĉon)

US$239

$_________

1-persona ĉambro (ĵaŭdon)

US$70

$_________
Tuta kosto: $_________

Sendu ĉekon pagendan al “Esperanto-USA” aŭ donu kreditkartajn informojn sube:
Kartnumero: ___________________________ Valida ĝis (MM/JJ): __________ CCV: ________
Nomo sur karto: _________________________________________________________________
Adreso de kartposedanto (se ne la adreso supre): _______________________________________________
E-USA akceptas la kartojn de Visa, MasterCard, Discover, kaj American Express.
Loĝejo:
Se vi tranoktos en la loĝejo, ĉu vi estos en la sekcio vira aŭ ina? VIRA / INA
Ĉu vi bezonos handikapalireblan ĉambron? JES / NE
Ĉu vi nur malfacile povas grimpi ŝtuparon? JES / NE
Ĉu vi bezonas privatan banĉambron pro sanaj kialoj? JES / NE
Kongresa libro, retpaĝo, kaj nometikedo:
Por la kongresa libro disdonota al ĉiuj membroj, bonvolu indiki ĉu vi volas diskonigi viajn:
Nomon JES / NE
Poŝtadreson JES / NE
Telefonnumeron JES / NE
Retpoŝtadreson JES / NE
Ĉu vi volas ke via nomo aperu en la listo de aliĝintoj ĉe la retpaĝo? JES / NE
Nomo por nometikedo: _______________________________
Ĉu vi volas ke via nometikedo indiku vian pronomon (ekz. ri, ŝli)? JES / NE Pronomo: _______
Ĉu vi volas ke via nomŝildo indiku ke vi estas komencanto? JES / NE
Ĉu vi volus esti kunulo kaj helpanto por komencanto? JES / NE
Manĝajoj:
Se vi estas vegetarano aŭ vegano, bonvolu indiki tion ĉi tie: VEGETARANO / VEGANO
Ĉu vi havas aliajn specialajn manĝaĵajn bezonojn, bonvolu klarigi: __________________________________
Sano: Ĉu vi havas sanan aferon pri kiu ni devus scii por pli bone servi vin? Se jes, bonvolu klarigi:
_________________________________________________________________________________________
Aliaj eventoj: La kongresa komitato planas post-kongresan kampadon de la 16-a ĝis la 19-a de julio en Mount
Rainier National Park, proksima al Seatlo. Konservu la datojn, detaloj venos.
Bonvolu pripensi kontribuon al la programo. Ni bonvenigos prelegantojn, muzikistojn, organizantojn de aktivaĵoj,
ktp. Vizitu https://landakongreso.org por pliaj informoj kaj kontaktu nin ĉe seatlo2018@esperanto-usa.org.
Bonvolu plenumi kaj kunsendi la formularon “Video/Photograph Release Form.” Se la partoprenanto
havas malpli ol dek ok jarojn, patr(in)o aŭ prizorganto plenumu kaj kunsendu ankaŭ la formularon
“Liability and Release Form for Minors.”
Bonvolu sendi ĉi tiun aliĝilon kune kun ĉeko aŭ kreditkartaj informoj al:
ESPERANTO-USA, 1500 PARK AVE STE 134, EMERYVILLE CA 94608, USONO
Por pliaj informoj, vizitu https://landakongreso.org aŭ sendu retmesaĝon al seatlo2018@esperanto-usa.org.

