Universala Esperanto-Kongreso 2011 en Danio!!

La 96-a Universala Kongreso (UK) okazos en Kopenhago de 23-a ĝis 30-a julio 2011.

Kopenhago estas unu el la plej aĝaj kaj ĉarmaj urboj de Eŭropo, tamen grandskale favorata de la internaciaj kulturaj avangardoj, kiuj daŭre emfazas la elstarecon de Kopenhago kaj ĝia atmosfero.
La kongreso okazos en Bella Centro, moderna kaj fleksebla kongresejo, tre facile atingebla per metroo, aŭto aŭ buso, nur 10 minutojn for de la urbocentro.

 La estraro de UEA decidis ke la temo de la 96-a UK de esperanto en Kopenhago rilatos al la internacia Jaro de la Junularo, kun la temo ”Dialogo kaj reciproka Kompreno”. Oni celas per la temo ekkapti la energion, imagopovon kaj iniciatemon de la monda junularo en venkado de la defioj, kiujn la homaro frontas, ekde fortigo de la paco, ĝis progresigo de ekonomia evoluo.

Al UK 2011 ne veturos ajna bus-karavano el Ĉeĥio, do ĉiu interesiĝanto devas mem prizorgi aliĝon, vojon, loĝadon ktp. Ĉeĥa Esperanto Asocio peras kongresan kotizon kaj kaze de bezono helpas kun aliĝo.

Kiel aliĝi
 Ni rekomendas aliĝis interrete je http://www.uea.org/kongresoj/uk_2011.html" http://www.uea.org/kongresoj/uk_2011.html kaj same en tiu ĉi paĝo zorgeme legi ĉion pri la UK. Vi tie trovos ne nur necesajn organizajn informojn sed ankau turismajn informojn, statistikon pri jam aliĝintaj esperantistoj ktp. 
Se vi bezonas helpon kun aliĝo, bonvolu turni  sin al 
Lucie.Karesova@seznam.cz, tel. 603 444 828.
Kiel pagi
Vi povas pagi vian kongreskotizon al la 
konto de ĈEA: 195 230 825/0300, varia simbolo: 06944. 
Ne forgesu informi L. Karešová pri via pago!
Indas aliĝi ĝis la fino de decembro !! (vi tiel pagos en la unua periodo en kiu la alteco de la kongreskotizo avantaĝas) kaj esti la individua membro de UEA!!!

Kategorioj por la UK-kotizo
Kategorio 1: individua membro de UEA (ne inkluzivas MG) 120 EUR
Kategorio 2: ne individua membro de UEA 150 EUR
Kategorio 3: komitatano / kunulo /; junulo / handikapulo, mem individua 
membro de UEA 60 EUR
Kategorio 4: kunulo / junulo / handikapulo, ne individua membro de UEA 90 EUR

La alteco en ĉeĥaj kronoj ĝis 31.12.2010 estas fiksita jene:
Kategorio 1: 3.120,-Kč
Kategorio 2: 3.900,-Kč
Kategorio 3: 1.560,-Kč
Kategorio 4: 2.340,-Kč
Kaze ke vi decidos partopreni la 96-an UK-on, bonvolu aliĝi kaj ĝiri monon al la konto de ĈEA ĝis 23.12.2010 - pro plua administrado rilate al UEA.

Individua membreco en Universala Esperanto-Asocio en 2011
UEA havas aligitajn kaj individuajn membrojn. La aligitaj membroj estas tiuj membroj de aliĝintaj landaj asociuj, kuj ne estas individuaj membroj de UEA. Por ili landa asocio pagas kotizon. 
La individuaj membroj de UEA pagas mem jaran au dumvivan kortizon. En 2009 UEA havis 5.713 individuajn membrojn en 121 landoj kaj 12.605 aligitajn membrojn en 69 landoj. 
La individuaj membroj de UEA malpli ol 30-jaraj estas samtempe individuaj membroj de ĝia junulara sekcio Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO). 
Vi ĉiuj povas aliĝi kiel individuaj membroj de UEA por la jaro 2011. Kotizoj por Ĉeĥio jam estas fiksitaj de UEA kaj  ili estas samaltaj kiel por 2010.


La plej uzataj kategorioj:
MJ  Individua membro kun Jarlibro. Jarlibro estas la manlibro pri la Esperanto-movado. La kotizo: 420,-Kč
MJ(-T)  Individua membro kun Jarlibro (kaj ĝis inkluzive 29 jaroj membro en TEJO kun Kontakto sen plia abonpago). La kotizo: 420,-Kč.
MG  Individua membro kun Gvidlibro tra Esperanto-movado . Gvidlibro estas depresaĵo el Jarlibro sen la Delegita Reto.  Atentu, tiu ĉi kategorio ne ebligas al vi ĝui rabaton de la kongreskotizoj por UK/ IJK. La kotizo: 170,-Kč
MA(-T)  Individua membro kiel MJ(-T) plus la revuo Esperanto . Esperanto estas la monata oficiala organo de UEA. La kotizo: 1.050,-Kč 
SA  Abono al Esperanto, sen membreco en UEA. La kotizo: 670,-Kč.
Kto  Abono al Kontakto, sen membreco en UEA/TEJO. La kotizo: 400,-Kč.
Se vi ŝatus esti la individua membro por la unua fojo, necesas sendi  aliĝilon al UEA – plej bone (kaj plej malmulte koste) pere de retpaĝoj de UEA:  www.uea.org .  Se vi bezonas helpon por aliĝi kiel individua membro, kontaku la ĉefdelegiton Lucie Karešová.
La kotizon vi pagu al la konto de Ĉeĥa Esperanto Asocio. Por certiĝi ke via pago estos rapide administrota bonvolu anonci al mi la daton kaj la sumon de via pago. Foje la bank-kont-eltiro ne enhavas nomon ĉe la pago kaj tio ne ebligas difini la sendinton. 
Bankokodo: 195230825/0300. 
Varia simbolo: nombro de via ČEA-legitimilo + 06941. 
Kaze ke vi ne estas membro de ČEA aŭ vi ne memoras numeron de la legitimilo, enskribu 06941 kaj kontaktu la ĉefdelegitinon por informi pri la pago. 
Reta Jarlibro
Individuaj membroj de UEA povas konsulti la liston de la Delegita Reto per Interreto. 
La „Reta Jarlibro“ prezentas la samajn informojn kiel via papera Jarlibro, kun la ĉefa diferenco, ke en la reta versio ili estas ĉiutage automate aktualigataj, dank al rekta kunligo kun la komputiloj de la Centra Oficejo. 
Necesas esti individua  membro de UEA por eniri kaj por la unua vizito vi devas registriĝi. Dum la registrado oni devas indiki sian UEA-kodon kaj retadreson konatan al UEA.
Plej facilas per la starta paĝo de la UEA-retejo: www.uea.org, tie estas ligilo nomata „Jarlibro“. 

Kaj  krome … Delegita reto en Jarlibro 
Delegita reto estas reto de esperantistoj – individuaj membroj lau landoj kaj urboj. Ĉiu el vi povas fariĝi delegito jak tiel oferti iom dade sia libera tempo kaj energio al aliaj esperantistoj – individuaj membroj.
Aliaj individuaj membroj rajtas peti informojn pri turismo, tekniko, science, instruado, Esperanto-movado ktp. Vi povas rekomendi hotelon, traduki mallongan leteron, au simile. Vi rajtas rifuzi servon se ĝia plenumo postulas multan labortempon, specialistajn konojn, se ĝi estas konektita kun elspezoj. 
Praktike, ne venas multaj demandoj kaj  samtempe: denso de delegita reto ofertas „bildon“ pri esperanto-movado de koncerna lando. 
Tiel, se vi ne timas oferti sian nomon kaj iom da energio por pli densigi delegitan reton en Ĉeĥio kaj se vi estas individua membro, bonvolu aliĝi kiel delegito. 
Informiĝu ĉe la ĉefdelegitino Lucie Karešová, Lucie.Karesova@seznam.cz, 603 444 828 


