Aliĝilo
1. *Familia Nomo: __________________________________________________________
2. *Persona Nomo: _____________________________________________ino  viro 
3. *Lando: __________________________ *Loĝloko______________________________
4. *Kompleta poŝtadreso: __________________________________________________
5. *Retadreso: _____________________________________________________________
6. Telefono: ____________________________ Poŝtelefono: ______________________
7. *Naskiĝdato: ____________________________ Profesio _______________________
8. Mi konsentas, ke mia adreso aperu en la kongresa kajero: jes  ne 
9.  Mi bezonas invitilon:
mia pasporta numero estas: __________________ de la ŝtato _______________
validas ĝis _________________________________________________________________
10.  Mi deziras aliĝi al la 7-a AKE kaj laŭ la ĉi-suba tabelo pagos ______eŭrojn
surloke.
11.  Mi deziras aliĝi al la 7-a AKE kaj laŭ la ĉi-suba tabelo pagas _____ eŭrojn
al konto Afriko ĉe UEA kun indiko: “AKE-7“.
12.  Mi subtenas la kongresan kason per donaco de:______eŭroj al la konto
Afriko ĉe UEA.
13. Loko, dato:_____________________________ subskribo ______________________
Bonvolu sendi la plenigitan aliĝilon al: afrikakongreso7@gmail.com
* devige

Aliĝkotizoj
La aliĝkotizo estas en eŭroj kaj dependas de tri landokategorioj kaj tri
aliĝdatoj.
A: Norda Ameriko, Okcidenta Eŭropo, Japanio, Suda Koreio, Israelo.
B: Landoj de Orienta Eŭropo, landoj de Sud-Ameriko, Ĉinio.
C: Ĉiuj landoj en Afriko, nemenciitaj landoj ĉe A kaj B.
Aliĝperiodo

ĝis 31.12.2018

Landokategorio
Kotizoj en eŭroj

A
20

B
15

C
2

1.01 – 31.10. 2019

01.11 – 27.12.2019

A
30

A
40

B
25

C
5

B
35

C
10

Loĝado, manĝoj, ekskursoj kaj aliaj servoj estas aparte pagendaj (vd. sube).

Loĝado
Ĉiunokta prezo por unu persono en la kongreseja amasloĝejo: 3 EUR.
Tamen en la kongresa urbo estas diversnivelaj hoteloj kun unulitaj, dulitaj
ĉambroj kaj internaj banejoj kaj televidiloj. Eblas loĝi tie en komforto kaj
sekureco kun matenmanĝo kontraŭ 15 eŭroj (aŭ pli) persone kaj nokte.
La Kongresa Organiza Komitato povos rezervi hotelĉambrojn por ĉiuj,
kiuj dezirus tranokti en hoteloj, sed proksime de la kongresejo.
Mi mendas loĝadon en la sube elektita kategorio:
loko en unulita ĉambro en hotelo por ___ noktoj: ___ EUR (se sciate; alie KOK fakturos).
loko en dulita ĉambro en hotelo por ____ noktoj: ___ EUR (se sciate; alie KOK fakturos).

Manĝado
Tri manĝoj tage (maten-, tag- kaj vespermanĝoj) kaj persone en la
kongresejo kostas 6 eŭrojn.
* Mi manĝas:
viandon kaj fiŝon;
ne viandon sed fiŝon;
nek viandon; nek fiŝon;
nek viandon, nek fiŝon, nek ion el besto.

Ekskursoj
Tri ekskursoj, nome du duontagaj kaj unu tuttaga, okazos dum la kongreso.
Informoj pri la ekskursejoj kaj kosto de ĉiu ekskurso disponeblos iom pli poste.

