
          

76-A HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO
TERUELO, 23

Plenigu tiun ĉi aliĝilon, kaj sendu 
sidejo de Hispana Esperanto
ankaŭ povas uzi la formularon troveblan en la retejo 

Persona nomo  

Familia(j) nomo(j)  

Adreso  

Urbo kaj provinco  

Retadreso  

Telefonnumero(j)  

Naskiĝdato (nur por statistiko a

Dato de pago (1)  

Kotizo  

 

Bonvolu pagi la kotizon per enbankigo, nepre indikante “
bankokonto de “Liberanimo” de la “Caja Rural de Teruel” ES28 3080 0001 8123 5515 9217
Eblas pagi rekte al HEF aŭ al Liberanimo

KATEGORIOJ 

Membro de HEF aŭ Liberanimo

Ne membro de HEF 

Juna membro de HEF aŭ 
Liberanimo (malpli ol 30) (2) 
Junulo nemembranta en HEF 
(malpli ol 30) 
La aliĝilo estas senpaga por nepraj akompanantoj de handikapuloj kaj naski
Se vi volas partopreni la kongreson, 

 
(1) La efektiva dato estos tiu de ricevo de pago
(2) Sama rabato estas aplikebla al lernantoj de Esperanto 
komenciĝintajn inter septembro 2016 kaj a
 
Noto pri personaj informoj: Via nomo kaj devenloko aperos en reta listo de ali
kongreslibro. Vi rajtas sugesti la manieron sub kiu 
Oni planas havigi liston de nomoj kaj retadresoj al 
tiu listo. Ceteraj informoj estos arkivataj 

      

A HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO
TERUELO, 23-a de junio ĝis 25-a de junio 2017 

ALIĜILO 

aj sendu ĝin al la adreso kongreso@esperanto.es
Hispana Esperanto-Federacio (Rodríguez San Pedro, 13, ES-

 povas uzi la formularon troveblan en la retejo http://www.esperanto.es/kongreso/

Membro de HEF?  Jes

(nur por statistiko aŭ rabato)  

Kategorio  

Donaco  Sumo 

KOTIZOJ 
Bonvolu pagi la kotizon per enbankigo, nepre indikante “Kongreso” kaj 
bankokonto de “Liberanimo” de la “Caja Rural de Teruel” ES28 3080 0001 8123 5515 9217

ŭ al Liberanimo; nepre klare informu la organiza
 

Aliĝo ĝis 
31-01-2017 (1) 

Inter 01-02-2017 
kaj 30-04-2017 

 Liberanimo 35 € 45 € 

45 € 55 € 

 
25 € 35 € 

Junulo nemembranta en HEF 30 € 40 € 

ilo estas senpaga por nepraj akompanantoj de handikapuloj kaj naskiĝintoj post 31
partopreni la kongreson, sed vi havas ian malfacilaĵon, bonvolu kontakti la organizantojn

(1) La efektiva dato estos tiu de ricevo de pago 
(2) Sama rabato estas aplikebla al lernantoj de Esperanto ĉeestantaj kursojn organizitajn de grupoj aligitaj al HEF, 

septembro 2016 kaj aprilo 2017 

Noto pri personaj informoj: Via nomo kaj devenloko aperos en reta listo de ali
kongreslibro. Vi rajtas sugesti la manieron sub kiu ĝi aperu.  

i planas havigi liston de nomoj kaj retadresoj al ĉiuj kongresanoj, sed vi rajtas peti ke vi ne aperu en 
tiu listo. Ceteraj informoj estos arkivataj ĉe HEF kaj utiligataj nur por internaj celoj.

 

A HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO 

kongreso@esperanto.es aŭ per poŝto al la 
-28015 Madrid). Oni 

http://www.esperanto.es/kongreso/ 

Jes  Ne 

 

” kaj vian nomon en la 
bankokonto de “Liberanimo” de la “Caja Rural de Teruel” ES28 3080 0001 8123 5515 9217. 

nformu la organizantojn en tiu kazo. 

2017 Post 01-05-2017 
kaj surloka aliĝo 

55 € 

65 € 

45 € 

50 € 

intoj post 31-12-1996. 
onvolu kontakti la organizantojn 

rsojn organizitajn de grupoj aligitaj al HEF, 

Noto pri personaj informoj: Via nomo kaj devenloko aperos en reta listo de aliĝintoj kaj en 

iuj kongresanoj, sed vi rajtas peti ke vi ne aperu en 
e HEF kaj utiligataj nur por internaj celoj. 


