
Aliĝilo al la Aŭtuna Renkontiĝo en Esperanto-Muzeo 
Svitavy 04. - 06. 9. 2020  

Aliĝilon bv. sendi al kasisto ĈEA je adreso /  
přihlášku pošlete pokladníkovi ČES na adresu vratislav.hirs@esperanto.cz 

Propra kaj familia nomoj / křestní jméno a příjmení: 

Loĝloko (Poŝta adreso) / ulice:  

Poŝtkodo/PSČ:    Civito / město: 

Retpošta adreso / mailová adresa :   Telefono / telefon: 

Numero de civitana legitimilo aŭ pasporto (nur tiuj, kiuj tranoktos) / 
číslo OP nebo pasu (pouze pro ubytované): 
Numero de la membrolegitimilo de ĈEA. Nemembroj de ĈEA, skribu libervolan 
kombinaĵon de 5 ciferoj, kiun vi uzos kiel varieblan simbolon por la pago /  
členské číslo ČES, nečlenové uveďte libovolné pěticiferné číslo použité jako 
variabilní symbol při platbě: 

Koncerne de la sabata antaŭtagmeza programo mi preferas (signu unu eblecon) / 
v sobotu dopoledne mám zájem (označte jednu možnost): 
A. Ekskurson al Litomyšl kun vizito de ekspozicio Cirko en Litomyšl pri vivo 
kaj kreaĵo de tiama esperantisto JUDr. Stanislav Bubeníček /  
      výlet do Litomyšle s návštěvou výstavy Cirkus v Litomyšli o životě a díle 
zdejšího esperantisty JUDr. Stanislava Budeníčka 
B. Urbopromenadon kun vizito de lignoskulptista memorfesto de Alois 
Petrus ĉe loka stadiono en Svitavy /  
      procházka městem Svitavy s prohlídkou děl prohlídka soch Řezbářského 
memoriálu Aloise Petruse na místním stadiónu  
C. Mi partoprenos neniun sabatan antaŭtagmezan programeron / 

 nezúčastním se sobotního dopoledního programu 

Mi mendas kaj pagas por jenaj servoj (signu unu eblecon) /  
objednávám a platím následující služby (označte jednu možnost): 
A. - partoprenkotizo kompleta (por organizanto) - inkluzivas ĉion krome ev. 
enirbiletoj kaj veturbiletoj   0,- CZK 

B. - partoprenkotizo kompleta (por membroj de ĈEA, ĈEJ, SKEF, SKEJ) - 
inkluzivas ĉion krome ev. enirbiletoj kaj veturbiletoj 200,- CZK 

C. - partoprenkotizo kompleta (por ĉiuj ceteraj) - inkluzivas ĉion krome ev. 
enirbiletoj kaj veturbiletoj /  
      účastnický poplatek pro ostatní (nečleny výše uvedených esperantských 
organizací) zahrnující vše kromě vstupů a jízdného do Litomyšle 

250,- CZK 

D. 100 CZK - partoprenkotizo nur por sabata vespera koncerto de Ivan 
Acher kun amikoj el Nacia teatro en Prago /  
   pouze vstupné na sobotní koncert Ivan Acher a jeho hosté z ND 

100,- CZK 



Mi mendas tranokton (ĝis elĉerpiĝo de litoj) aŭ en junularhejmo aŭ en pensiono Bárta (signu) / 
objednávám ubytování ve studentském domově nebo v penzionu Bárta (označte jednu možnost): 

Mi deziras loĝi kun (validas nur, se la deziro estas reciproka) / mám zájem ubytovat s: 

Mi volas mendi sidlokon en restoracio por komuna manĝo por / 
Chci rezervovat místo v restauraci na: 

Libervola kontribuo por la agado de la Esperanto-Muzeo / 
dobrovolný příspěvek na chod Muzea esperanta 

CZK 
Kč 

Pro aktiva partopreno/kontribuo aŭ aliaj meritoj mi havas laŭ 
interkonsento kun la organizantoj rabaton CZK 

Mi pagos sume / celkem zaplatím:   CZK / Kč 
La tutan sumon kontrolos kaj rekalkulos la kasisto de ĈEA, kiu sekve konfirmos retpoŝte vian aliĝilon. 
Celkovou cenu přepočítá pokladník ČES, který následně mailem potvrdí vaši přihlášku. 

La pagon sendu al la ĈEA-Konto / platbu pošlete na účet ČES: 2800186228/2010 - Fio banka 

Eksterlandanoj bv. pagi al IBAN: CZ7920100000002800186228 
SWIFT: FIOBCZPPXXX         

Kiel specifan simbolon skribu numerojn el via poŝtkodo  / jako specifický symbol uveďte vaše PSČ.  
Kiel varieblan simbolon skribu: membroj  numeron de via ĈEA-legitimilo, nemembroj specifan nur 
por tiu ĉi celo elektitan kombinaĵon de 5 ciferoj.  /  
jako variabilní symbol uveďte číslo svého průkazu člena ČES či libovolnou kombinaci 5 čísel, které 
jste v přihlášce jako nečlen  právě  pro tento účel uvedl(a). 
Krome skribu nomojn vian kaj ev. de tiuj, por kiuj vi pagas, en la kolumnon "informo por la ricevanto“ 

 / kromě toho napište své jméno a příjmení, příp. i osob, za které platíte, do "zprávy pro příjemce“. 
Mi akceptas, ke garantiataj estas servoj nur al tiuj, kiuj aliĝos kaj pagos ĝis 21.8.2020, poste nur laŭ 
interkonsento kun la organizantoj aŭ proprariske /  
souhlasím, že služby jsou zajištěny jen pro přihlášené do 21.8.2020, pro pozdější přihlášené pouze po 
dohodě s organizátory nebo na vlastní riziko. 

En / V .2020     ................................................... 
subskribo / podpis 

se aliĝilo estas presita /pokud je přihláška vytištěna 

junularhejmo 290,- CZK/nokto/per. / 
studentský domov  290,- Kč/noc/osoba

mi ne mendas tranokton / 
nepožaduji ubytování 

ekde vendredo ĝis sabato  / 
od pátku do soboty 

ekde sabato ĝis dimanĉo  / 
od soboty do neděle 

la sabata tagmanĝo / sobotní oběd la sabata vespermanĝo / sobotní večeři 
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