
22a Eŭropa Rendevuo de STELLA-PLAGE 13a-14a de Novembro 2010

ALIĜILO / BULLETIN D’INSCRIPTION
(por unu persono / par personne)

□ S-ro / M.               □ S ino / Mme            □ F-ino / Melle
Familia nomo / Nom …………………………………………………………………………
Persona nomo / Prénom………………………………………………………………………
Naskiĝdato / Date de naissance………………………………………………………………
Profesio / Profession…………………………………………………………………………
Poŝt-adreso / Adresse…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Telefono / Téléphone………………………………………………………………………….
Ret-adreso / Courriel………………………………………………………………………….
Vi estas vegetaran(in)o / Vous êtes végétarien(ne)      □ Jes / Oui        □ Ne / Non

Ĉiuj dulitaj dormĉambroj estas komfortaj kun duŝejo kaj necesejo, mi ŝatus kundividi mian ĉambron kun /
Toutes les chambres sont  confortables avec deux lits, une douche et des toilettes , je souhaite partager ma chambre avec :
……………………………………………………………………………………………………

Se vi alvenos trajne ĝis la stacidomo de Etaples, ni veturigos vin en  Stella-Plage sabate /
Si vous venez par le train à la gare d’Etaples, nous vous conduirons à Stella-Plage samedi
 □ Jes / Oui       horo de via alveno / heure de votre arrivée  ………………..       
 □ Ne/ Non

En la programo / Dans le programme
mi partoprenos  la kurson / je suivrai le cours :
□ 1 Komencantoj kaj instruantoj ( Katalin Kovats) / Débutants et enseignants
□ 2 Unuagradaj progresantoj : paroliga kurso ( Sylvain Lelarge) / atelier de conversation
□ 3 Duagradaj progresantoj : paroliga kurso kun temo : «  la rusa kulturo »  ( Renée Triolle) 
□ 4 Preparado al la Eŭropaj Referenckadraj ekzamenoj ( Kristin Tytgat) 
□ 5 Preparado al la franca triagrada ekzameno ( Anne Jausions) 

En la lingvo-festivalo vi povos partopreni inicadon al nur unu lingvo, bonvolu ordigi ĉi-sube 
viajn preferojn de 1 ĝis 5. 
□ Ĉina           □ Hungara            □ Rusa           □ Nederlanda            □ Franca 

PAGO
Plena partopreno : staĝoj, distraĵoj, manĝoj, tranokto, kotizo/
Participation complète : stages, divertissements, repas, nuit, frais d’inscription …….  X 80 € =……….€
Unutaga  partopreno inkludante unu manĝon/
 participation à une seule journée comprenant un repas
□ Sabate/ Samedi              □ Dimanĉe/ Dimanĉe        …….. X 56 € =……….€
Plena partopreno por junuloj (ĝis 25 jaraj), studentoj, senlaboruloj/
Participation complète pour les jeunes (- 25 ans), étudiants, chômeurs ……...X 56 € =……….€
Mi alvenos sabate matene kaj deziras tagmanĝi ankaŭ sabate/
J’arriverai samedi matin et prendrai aussi le repas du samedi midi …….. X 18 € =……….€
SUMO pagota per ĉeko /
TOTAL à  régler par chèque =……….€
Ĉeko je la nomo de / chèque au nom de :
Fédération Espéranto-Nord CCP Lille 0051715G026
Por la eksterlandanoj : aldonu la jenajn numerojn por pagi pere de via banko 
IBAN : FR58  2004  1010  0500  5171  5G02  625     BIC: PSSTFRPPLIL

Sendu tiun aliĝilon kun via ĉeko (por ne-francoj pagatestilo) kaj afrankita koverto je viaj nomo 
kaj adreso al / 
Envoyez ce bulletin d’adhésion avec votre chèque et une enveloppe timbrée  à votre nom et adresse à :
Arlette PLUTNIAK
22, rue d’Arras 62123 SIMENCOURT (Francio / France)


