Esperanto per Teatro kaj la Teatro por Esperanto
Aliĝilo al teatrostaĝo en Minsko – de la 7a ĝis la 17a de julio 2012
Poste la staĝo ni kore invitas vin veturi kune al Galivo en Irlando por ludi spektaklon dum la EEU-kongreso 2012.
Kompreneble tio ne estas devigo, nur plezuro kontribui al esparanta kulturo.
La vojaĝkostoj tra Vilno al Dublino estas kutime malaltaj ĝis aprilo kaj poste povas esti pli lotecaj, sed oni povas ĉiam trovi
ion interesan. Kontaktu nin se vi havos ian problemon por trovi ne multekostajn biletojn.

Nomo :

________

Antaŭnomo :

_____

_______________

Naskiĝdato :

______

Adreso :
Retadreso :

__ Telefono:

Poŝtelefono : _______________

Kiel aŭ per kiu vi konis Morgaŭ la Printempon? : _______________________________________________________________
Sciigu vian dieton (se vi havas specialajn problemojn aŭ preferojn pri manĝaĵoj, ktp.) : ______________________________
Per tiu ĉi aliĝilo, mi deklaras ke:
Mi deziras iĝi membro de la asocio Demain le Printemps por la jaro 2012.
Mi devontigas min donaci mian plej ŝatatan Esperantan libron dediĉitan de mi, al la Vilao.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La nombro de staĝantoj estante limigita, la aliĝo estos definitiva nur post la antaŭpago de 150 €.
La antaŭpago de 150 € ne estos repagita se la staĝanto decidos rezigni la staĝon.
La tuta pago devos esti farita plej malfrue unu monaton antaŭ la staĝo (25an de junio 2012).
Nuligoj devas esti faritaj per registrita letero antaŭ la 25an de junio 2012.
Neniu nuligo estos akceptita post la 25a de junio 2012.
Se la asocio nuligos la renkontiĝon pro tre gravaj kialoj sendependaj de ĝi, la tuta pago estos repagita al vi.
La kosto de la staĝo dependas de la dato de la antaŭpago de 150 € :

Kosto

ĝis la 15a de februaro

ĝis la 15a de aprilo

post la 16-a de aprilo

300 €

350 €

400 €

La prezo inkluzivas la restadon en Minsko (la programkotizon, la manĝaĵojn, la tranokton) .
La prezo ne inkluzivas la vojaĝkoston gis Minsko (nek la vizon, nek la transporton )
La prezo ne inkluzivas la vojaĝkoston kaj la restadon en Galivo en Irlando.
Proksimumaj kostoj : de Minsko al Vilno : trajne 12 €, de Vilno al Dublino : aviadile 50 € ĝis aprilo, de Dublino al
Galivo : buse 25 €, kongreskotizo 35 € por unu tago laŭ informo de organizantoj, tranoktado en junularagastejo : 20€ / tago

Mi konscias, ke la asocio DLP estas nur peranto inter la staĝantoj kaj la belarusaj oficistoj, do mi senkulpigas la asocion pri civila
respondeco pro akcidentoj kiujn mi povus suferi aŭ suferigi aliajn sur la tuta teritorio de BELORUSIO.
En :

Dato :

Subskribo (kun la mencio « legita kaj aprobita ») :

Ĉiuj pagoj estu faritaj je la nomo de Demain le Printemps al nia bankkonto ĉe SOCIETE GENERALE,
(IBAN): FR76 30003 03510 00037262959 04, internacia banka identigo : SOGEFRPP aŭ par ĉeko se vi loĝas en Francio
Sendu aliĝilon, ateston pri la pago, fotokopion de la pasporto kaj 3 fotojn fakse, poŝte au retpoŝte: morgau.la.printempo@gmail.com
Poŝtadreso: Demain le Printemps, 14 rue de la Tour d’Auvergne, 75009 Paris / Francio
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Asocio laŭ la leĝo de 1901 : 14, rue de la Tour d’Auvergne, 75009 PARIS
Siret: 41382965600052
Tel/fakso : + 331 42 81 33 96 / Poŝtelefono : + 336 15 19 92 48
www.morgaulaprintempo.eu / morgau.la.printempo@gmail.com

