80a HISPANA ESPERANTO-KONGRESO
Comillas (Kantabrio)
29a de aprilo — 3a de majo 2022

ALIĜILO
Plenigu ĉi aliĝilon, kaj sendu ĝin al la sidejo de KantEA (San Fernando 58, P-8; 39010 Santander). Ankaŭ
eblas uzi la adreson kongreso@esperanto.es, aŭ la retejan formularon: http://www.esperanto.es/kongreso/
PERSONA NOMO ..................................... FAMILIA(J) NOMO(J) ...............................................................
ADRESO .......................................................................................................................................................
URBO......................................... (.................................)
RETADRESO ........................................................ TELEFONNUMERO(J) .....................................................
MEMBRO DE HEF: Jes
Ne
NASKIĜDATO ........................ (nedevige, nur por statistiko aŭ rabato)
DATO DE PAGO(1) ................................ MANIERO DE PAGO .......................................................................
KATEGORIO................................................................
KOTIZO ................................ + DONACO ............................... = SUMO .................................
KOTIZOJ
KATEGORIOJ

ĝis la 31a de januaro 2022

(1)

Post la 1a de februaroo 2022
kaj surloka aliĝo

Membro de HEF aŭ KantEA

57€

62€

Ne membro de HEF aŭ KantEA

67€

72€

47€

52€

52€

57€

Juna membro de HEF/KantEA (sub 30)

(2)

Junulo ne membro de HEF/KantEA (sub 30)

(2)

La aliĝo estas senpaga por nepraj akompanantoj de handikapuloj kaj naskiĝintoj post 31-12-1999.
Se vi volas partopreni la kongreson, sed vi havas ian malfacilaĵon, bolvolu kontakti la organizantojn.
(1) La efektiva dato estos tiu de ricevo de pago.
(2) Sama rabato estas aplikebla kaj al akompananta familiano kaj al lernantoj de Esperanto, ĉeestantaj kursojn organizitajn de grupoj
aligitaj al HEF, komenciĝintajn inter septembro 2019 kaj oktobro 2021

Bonvolu pagi la kotizon jene: per Paypal (79ahispanaesperantokongreso@gmail.com) (como PAGO a un AMIGO /
NEPRE kiel PAGO al AMIKO); per banko, nepre indikante la tekston "Kongreso" kaj vian nomon, en la bankokonto de
“Asociación Cántabra de Esperanto”: Caja Rural de Burgos: ES06 3060 0071 8421 3512 2212 /BIC: BCOEESMM060;

aŭ per nia konto ĉe UEA: kodo (asce-h).

ALIAJ INFORMOJ
Pretas partopreni en la programo: (aparte menciu proponon)
Pretas partopreni en la spektaklo "VIVU LA TEATRO!" : Jes
Ne
Noto pri personaj informoj: via nomo kaj devenloko aperos en reta listo de aliĝintoj kaj en kongreslibro; vi rajtas sugesti la manieron sub
kiu ĝi aperu. via retadreso aperos en listo disdonebla al aliaj kongresanoj, sed vi rajtas peti ke ĝi ne aperu. ceteraj informoj estos utiligataj
nur por internaj celoj.

