
Retadresoj por sendi aliĝilojn 
pomer@wp.pl ;  wlib24@o2.pl 

 
 
 
 

 
LKK-adreso: Silezia Esperanto Asocio str. Kościuszki 35 B/E PL 50-011 Wrocław 
 
Konstanta paĝo de la kongreso: http://ifef.free.fr/Vroclavo2018 
 
 

Familia nomo Persona nomo Naskiĝjaro 

   

 Adreso   

 Hejma Telefono:                                               Poŝtelefono: 
 Ret-adreso: 
 IFEF-ano     jes     /     ne            viro     /     virino                (trastreku aŭ nuligu ne taŭgajn) 
     

 Kotizo en Eŭro ĝis 
31.01.2018 poste elektita 

pago 

 IFEF-membro 60 80  
 IFEF-membro loĝanta en  B-landoj laŭ UEA-difino, 
 familiano, junulo ĝis 30 jaroj  30 40  

 Ne IFEF-membro 70 90  
 Ĉambro-perado  3 3  
 D1a: Urbovizitado Wroclaw piede, 2 h 3 3  
 D1b: Urbovizitado - Botanika Ĝardeno  5 5  
 D2: Fervoja muzeo Jaworzyna + Świdnica (kun tagmanĝo) 30 30  
 D3: Urbovizitado per ŝipeto sur rivero (kun vespermanĝo) 20 20  
 T1:Tuttaga ekskurso: Karkonosze montaro (kun tagmanĝo) 40 40  
 Tranoktado laŭ elekto (minimume unu nokto, vd. ĉambromendilo)    
 Libervola donaco al la kongresa kaso       
 Postkongreso Kraków, Wieliczka 25.05. - 28.05
 (3 tagoj kun trajna veturo, plena pensiono, urbovizitado,     
 ekskurso al salminejo Wieliczka, kultura programo). 
 La nombro de la aliĝontoj estas limigita.  

240 250  

  Sumo  

 

ALIĜILO 
por la 70-a kongreso de IFEF 

19-a ĝis 25-a de Majo 2018 
Wrocław, Pollando 



Ĉambro-mendilo  
La hotelaj prezoj estas indikitaj en Eŭro por unu nokto, kun matenmanĝo.  
Prefere menciu la kunloĝanto(j)n kaze de plurlita ĉambro. 
Mi volas loĝi kun:      
Mi mendas la jenajn noktojn (bonvolu signi) 

Noktoj. 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 

                      
 Wrocław - Hoteloj Piast kaj Europejski (***), str Piłsudskiego 
 (kongresejo)   

 po persono en unulita ĉambro  50 €  
 po persono en unulita ĉambro kun duobla geedza lito 30 €  
 po persono en dulita ĉambro  30 €  
 po persono en dulita ĉambro por handikapitoj (entute 3 ĉambroj) 30 €  
 po persono en trilita ĉambro en hotelo Polonia 20 €  
 po persono en kvarlita ĉambro en hotelo Polonia 14 €  
 Oferto de tagmanĝo en hotela restoracio Piast aǔ Europejski 9 €  
 Oferto de vespermanĝo en hotela restoracio Piast aŭ Europejski 9 €  
                                                                                          Sume  
Pagoj por Pollando en PLN: 
- per ĝiro al  Wiesław Libner  
  
PKO BP S.A. O/Gniezno 
60 1020 4115 0000 9102 0025 5414 

Internacia ĝiro en Eŭro al 
Teresa Pomorska 
IBAN: 
PL13 1940 1076 4896 8264 0000 0000      
SWIFT: 
AGRIPLPR13 1940 4896 8264 0000 0000  

 
1. Ĉiu partoprenanto bonvolu plenigi kaj sendi apartan aliĝilon por la kongreso al la 

retadresoj de Teresa Pomorska :  pomer@wp.pl kaj Wiesław Libner : 
wlib24@o2.pl  

2. Sendu la pagon al unu el la indikitaj banko-kontoj de la LKK. Oni traktos la aliĝon nur 
subskribitan kaj nur post alveno de la pago. 

3. Se vi pagas por alia persono, kiu nepre devas sendi apartan aliĝilon, menciu precizajn 
informojn pri la koncerna persono: nomon, landon, kompletajn kontaktadresojn. 

4. Kongres-kotizo neniukaze estas repagebla. La pagoj por la ceteraj servoj estas 
repageblaj post la depreno de 10% por administrado, kondiĉe ke LKK ricevos la 
malmendon ĝis la 31-a de Marto antaŭ kongreso. 

5. LKK konfirmos per konfirmilo la akcepton de ĉiu aliĝilo, post la ricevo de la koncerna 
pago, per indiko de via kongresa numero kaj de ĉiuj antaŭmenditaj kaj antaŭpagitaj 
servoj. 

6. LKK havas la rajton ŝanĝi la prezojn pro granda inflacio aŭ se aliaj 
neantaŭvideblaj kondiĉoj postulos tion. 

7. Mi konfirmas, ke mi konsentas kun la ĝeneralaj instrukcioj presitaj en ĉi tiu aliĝilo 
kaj aparte deklaras, ke mi havas san- kaj akcident-asekuron por mia 
restadperiodo en Vroclavo, en Pollando, dum la 70-a IFEF Kongreso kaj 
Postkongreso en Krakovo.  

8. Mi konsentas / ne konsentas, ke mia retadreso  aperu en la kongresa libro 
(forstreku ne-taŭgan indikon). 

 
Loko, dato:     Subskribo:    



PROVIZORA PROGRAMO de la 70-a IFK 
 

 

 
Sabato  

19.05.2018    

 10.00 – 21.00 
 17.00 – 18.00 
 18.00 – 19.00 
 19.00 –20.00  

 Akceptado / Informado 
 Kunveno de la IFEF Estraro kaj LKK  
 Kunsido de la IFEF Estraro 
 Interkona vespero...poste foririo por rigardi Vroclavan   
 Multmedian Fontanon 
 

 
Dimanĉo   
20.05.2018 

 
 
 

 08.00 – 20.00 
 10.00 – 12.00 
 12.00 – 12.30 
 
 14.30 – 16.30 
 17.00 – 18.00 
 17.00 – 18.00 
  
 20.00 – 22.00 

 Akceptado / Informado                   
 Solena Inaŭguro  
 Komuna foto, Gazetara  konferenco 
 paŭzo 
 Urbovizitado piedire - D1a 
 Kunsido de la laborgrupoj (raportoj pri agado), publika 
 E-kurso por komencantoj   
 paŭzo 
 Nacia vespero 
 

 
Lundo 

21.05.2018 
 
 

 09.00 – 12.00 
 09.00 – 12.00 
 09.00 – 12.00 
 
 14.00 – 18.00 
 14.00 – 15.30 
 15.30 – 18.00 
 
  
 20.00 – 21.00 
 21.00 – 22.30 
 

 Nepublika Komitatkunsido  
 E-kurso por komencantoj   
 Urbovizitado - D1b (Botanika ĝardeno) 
 paŭzo 
 Kunsido de la Faka Komisiono   
 Ateliero pri informadiko (bazaj informoj) 
 Ateliero pri ĵurnalismo (pri kiel verki ĵurnalistan artikolon kaj   
 efike kunlabori kun redakcioj/ ĵurnalistoj) 
 paŭzo 
 Prelego pri la regiono  
 Venonta kongreso sin prezentas  
 

 
Mardo 

22.05.2018 
 

 09.00 – 11.00 
 09.00 – 11.00 
 
 11.30 – 21.00 
 

 Ĉefa fakprelego kaj aliaj prelegoj  
 E-kurso por komencantoj  
   
 Faka ekskurso D2 – Fervoja muzeo en Jaworzyna Śląska   
 (per trajno al Koleje Dolnośląskie) + vizitado de Świdnica   
 (kun tagmanĝo) 
 

 
Merkredo 
23.05.2018 

 09.00 – 12.00 
 09.00 – 12.00 
 12.00 – 13.30 
 
 16.00 – 20.00 
 

 E-kurso por komencantoj  
 Plenkunsido 
 Movadaj aferoj; konkluda kunsido de la laborgrupoj, publika  
 paŭzo 
 D3: Urbovizitado per ŝipeto sur rivero (kun  vespermanĝo)    
 Dancvespero 
 

 
Ĵaǔdo 

24.05.2018 
 

 09.00 – 18.00 
 
  
 20.30 – 22.30 
 

 Ekskurso T1 – Karkonosze, Jelenia Góra, Kowary  
 (kun tagmanĝo) 
 paŭzo 
 Koncerto; Ĝisrevida vespero 
 

 
Vendredo 
25.05.2018 

 09.00 – 10.00 
 10.00 – 10.30 
 10.30 – 11.30 
  
 
 12.30 
 

 Solena fermo 
 Kunveno de la IFEF Estraro kaj LKK  
 Estrarkunsido de IFEF  
 
 
 Forveturo per trajno al Krakovo, kie okazos   
 postkongreso 
 



Provizora programo de la Postkongreso 
(25-a - 28-a de Majo 2018) 

 
ANONCO pri la fakprelegoj 

 
Laŭ la programo de la 70-a IFEF-kongreso estos prezentitaj pluraj fakprelegoj. 
La resumo de la ĉefa fakprelego estu sendita al Rd ĝis la fino de Januaro 2018 por 
aperigi ĝin en nr. 2 de IF, kaj al Gv de la Faka Komisiono ĝis la fino de Marto 2018. 
La preleg-dezirontoj estas petataj anonci sin kaj prezenti la resumon de la prelegoj al LKK 
kaj al Gv de FK antaŭ la 31-a de Marto 2018. 
Faka Komisiono elektos laŭtemajn altkvalitajn prelegojn el diversaj landoj, por ke la 
ĉeestantoj povu interŝanĝi kaj ĝui la sukcesajn rezultojn pri la fakaj scienc-teknikaj esploroj 
kaj pri la fervoja evoluo en la mondo. 
Bonvolu sendi la prelegojn kun simpla memprezento pri la aŭtoro al la retpoŝta adreso: 
esperanto@kabelmail.dk kaj wlib24@o2.pl 
 
Kiel atingi la kongres-urbon Wrocław? 
Aviadile: flughaveno Wrocław Strachowice  
De flughaveno per buso 106 al fina haltejo – strato Dworcowa, apud stacidomo Wrocław 
Główny 
Trajne: diversaj trajnoj: InterCity, Przewozy Regionalne kaj Koleje Dolnośląskie  
 
La hotelo “Piast” str. Piłsudskiego 90 troviĝas vid-al-vide de la stacidomo Wrocław 
Gł. (la hoteloj Europejski kaj Polonia estas apude, en la sama strato). 
 
La  mapo pri la ĉirkaŭaĵo de la stacidomo Wrocław Głowny kun hoteloj Piast, 
Europejski kaj fina haltejo de la buso 106 
 

Vendredo 
25.05.2018 

 16.00  
 
 18.00 – 21.00 

 Akcepto  
 
 Promenado tra malnova urbo 

Sabato 
26.05.2018 

 09.00 – 17.00 
 19.00 – 21.00 

 Tuttaga ekskurso al fama salminejo Wieliczka 
 Kultura programo – kunveno kun lokaj esperantistoj 

Dimanĉo 
27.05.2018 

 09.00 – 16.00 
 18.00 – 21.00 

 Ekskurso al Wawel kaj Kazimierz (juda kvartalo) 
 Kultura kaj arta programo 

Lundo 
28.05.2018 

 09.00 –  
 

 Forveturo (Stacidomo Kraków Główny aŭ trajne al      
 flughaveno Kraków – Balice) 


