
PARTOPRENONTOJ
Familia nomo : Persona nomo : Afio :
Adreso : telefono:

Mi (ni) alvenos : aºte / trajne / ...

KONGRESKOTIZOJ
Kaze de nuligo de la alifio antaº la 20a de februaro 2008, ©io escepte de la kongreskotizo estos repagita.

Mi (ni) manfios vegetare. Nombro da vegetaranoj :
Mi posedas aºtomobilon kaj pretas helpi gekongresanojn por ilia transporto al la manfiejo. JES / NE

alven-tago kaj horo forir-tago kaj horo

Kongreskotizo 2008 fiis 31/01/08 fiis 28/02/08 poste nombro Mi pagas

membro de SAT-Amikaro 30,00 € 35,00 € 45,00 €
nemembro 35,00 € 40,00 € 50,00 €
paro kun membro de SAT-Amikaro 50,00 € 55,00 € 65,00 €
paro sen membro de SAT-Amikaro 60,00 € 70,00 € 80,00 €
junuloj inter 15 kaj 30 jaroj 10,00 € 12,00 € 15,00 €
infanoj malpli ol 15-jaraj senpage senpage senpage

SUMO 1

MANflOJ
kiam

plenkreskuloj infanoj fiis 10 jaroj
Mi pagas

vendrede vespere 7,50 € 5,00 €
sabate matene 4,30 € 3,00 €
sabate tagmeze 7,50 € 5,00 €
sabate vespere 7,50 € 5,00 €
diman©e matene 4,30 € 3,00 €
diman©e tagmeze 7,50 € 5,00 €
diman©e vespere 7,50 € 5,00 €
lunde matene 4,30 € 3,00 €
lunde tagmeze 7,50 € 5,00 €
lunde vespere 7,50 € 5,00 €
marde matene 4,30 € 3,00 €

prezo nombro sumo prezo nombro sumo

SUMO 2

Supplément au n° 40 de La Sago, CPPAP n° 0307 G 86224, directeur de la publication : Guy CAVALIER
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63a Kongreso de SAT-AMIKARO en ANTONIO 

22an, 23an kaj  24an de marto 2008

Résidence Universitaire "Jean Zay" Résidence de l’École Centrale,
55, avenue du Général de Gaulle, 92 Antony Avenue Sully Prudhomme, 92 Châtenay-Malabry 

Organizanta asocio : SAT-Amikaro 132-134 Bd Vincent Auriol 75013 Paris
Retadreso : kongreso@sat-amikaro.org
Retejo : http://kongreso2008.sat-amikaro.org
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TRANOKTADOJ
Pri la lunda nokto estas nepre necese liberigi la dorm©ambrojn antaº la naºa horo marde matene.

EKZAMENOJ — Sabate je la 8a 45 akurate. Bonvolu enskribifii frue.

SUBTENKOTIZO

Dato :
Subskribo :

Bonvolu sendi vian plenigitan alifiilon kun la pago kaj afrankitan (0,86 €) koverton (229mm x162mm) je via
adreso, kiel eble plej frue, nepre antaº la1a de marto 2008 al :
SatAmikaro kongreso 2008, 132-134 Bd Vincent AURIOL, 75013 PARIS
¢eko profite por : SATAMIKAROPARIZA GRUPO
Konto : PARIS 5357661A020
Internacia IBAN-kontidentigilo :  FR 80 20041 00001 5357661A020 45
Internacia BIC-bankidentigilo : PSSTFRPPPAR
¢iu alifiilo validos nur post ricevo de la kompleta pago.

Prezoj por 1 persono en :
unupersona ©ambro dulita ©ambro kvarlita ©ambro

kiam prezo nombro prezo nombro prezo nombro
vendrede 30,00 € 15,00 € 12,00 €
sabate 30,00 € 15,00 € 12,00 €
diman©e 30,00 € 15,00 € 12,00 €
lunde 30,00 € 15,00 € 12,00 €
marde 30,00 € 15,00 € 12,00 €

Mi pagas

SUMO 3Mi deziras tranokti kun :

Atentu! Vi devas alifii antaº la 1a de marto. prezo nombro Mi pagas

Unuagrada ekzameno (Atesto pri lernado) 8,00 €

Duagrada ekzameno (Atesto pri praktika lernado) 16,00 €

SUMO 5

Mi deziras helpi per donaco Mi donacas

SUMO 6
Entute mi pagas :
Adiciu la 6 sumojn

HOTELOJ : La OKK ne zorgas pri rezervigo (ebla per Interreto). Interesatoj povas sin turni rekte al :
Etap Hôtel, 11, Rue Marcelin Berthelot, Z.I du Vaulorin, 92160 Antony. 78 ©ambroj ekde 40 €.
Hôtel Geo***, 1 rue Alexis de Tocqueville, 92160 Antony. 107 ©ambroj ekde 50 €.
Hôtel Alixia***,  1 Avenue de la Providence, 92160 Antony. La plej proksima sed la plej kosta : ekde 81 €.

KIAM KIE… KIO… prezo nombro Mi pagas
Sabaton ptm Parko de Sceaux + muzeo de Francilio samloke libera eniro /////////////////// senpage
Mardon En Vincennes. fli entenas i. a. : veturadon,  Muzeon de

la enmigrado (kun aºskultilo). Mi eventuale elektas la
grupon   n°1❒ n°2 ❒

15,00 €

SUMO 4

EKSKURSOJ : duontaga sabate (libera, sen enskribifio), tuttaga marde


