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AliĝiloKotizo kaj organizanto

Tiu partoprenkotizo validas por unu persono: En 2-lita 
ĉambro aŭ en plurlita ĉambro por du personoj. Ĝi inkludas 
5 tranoktojn, 5 varmajn vespermanĝojn (unu en restoracio, 
kalkulata je 10 €), provianton survoje, enirbiletojn kaj 
transportojn. 
Rabato de 30 € por ordinaraj membroj de Germana 
 Esperanto-Asocio kaj por homoj ne loĝantaj en Germanujo 
Krompago por 1-lita ĉambro: 25 € 

Kondiĉoj 
Via aliĝo ekvalidos, kiam via antaŭpago de minimume 50 € 
por ĉiu persono atingis la konton de 

Deutscher Esperanto-Bund 
Sparkasse Odenwaldkreis 
IBAN: DE32 5085 1952 0040 1145 71 
BIC: HELADEF1ERB 
Eblas ankaŭ pagi al la UEA-konto: geaa-n 

Sur la ĝirilo indiku kiel koncernon: 
„EMA 2020“ + via familia nomo. 
Vi pagu eventualan reston ĝis 2020-06-30. Por la „malfruaj 
birdoj“ la aliĝo ekvalidos nur per la pago de la plena kotizo. 
La antaŭpago de 50 € ne estos repagata, se vi malaliĝas aŭ 
ne aperas, sed vi povas ĉiam peri anstataŭanton. Tiu pagos 
laŭ la aktuala aliĝperiodo. El tio ne rezultu parta repago. 
Per via aliĝo vi eksplicite deklaras vian konsenton kun tiuj 
ĉi kondiĉoj. 

Nia tranoktejo 
Jugendherberge Hitzacker (Elbe) 
An der Wolfsschlucht 2 
29456 Hitzacker 
Telefono: 05862-244 
www.jugendherberge.de/jugendherbergen/hitzacker-305/ 

Stacidomo je distanco de 3 km 

Maksimuma nombro de aliĝoj: 25 

Bv. sendi la aliĝilon al: 
Gerald Roemer, Henriettenstr. 47, 20259 Hamburg 
Telefono ene de Germanio: 0800-336 36 36-66 
ema.aligho@esperanto.de 

aŭ aliĝu elektronike en la interretaj paĝoj.

8-a Esperantista 
Migrado Aŭtuna 

(EMA 2020) 
18-a ĝis 23-a de oktobro 2020 

(dimanĉe – vendrede) 
en la regiono ‚Wendland‘ apud Elbe

Mi aliĝas al la 8-a EMA en Wendland! 
(Titolo +) familia nomo, persona nomo: 

Kune kun*: 

Naskiĝdato (jjjj-mm-tt): 

Sekso:   � vira   � ina   � alia 

Strato, numero: 

Poŝtkodo, loko, ŝtato: 

Telefono / poŝtelefono: 

Retpoŝta adreso: 

Manĝaĵprefero:  � sen speciala prefero 
    � vegetara  � vegana  � senlaktoza 

Miaj nomo kaj loĝloko aperu 
    � en la listo de aliĝintoj  � en la interreto. 

Mi venos  � aŭte  � trajne  � alimaniere. 

Mi povus kelkfoje transporti partoprenantojn per mia aŭto:   
    � jes  � ne 

Mi pagis la sumon de                         eŭroj 

    je                            (dato) per 
    � IBAN-ĝirado   � UEA-konto 

Aldonaj informoj / 1-lita ĉambro / programkontribuoj: 

* Du personoj, kiuj volas mendi komunan ĉambron, plenigu 
ĉiu unu aliĝilon kaj aldonu la nomon de la alia persono 
supre en „Kune kun“.

Programo 
Ĉiutagaj migradoj en la regiono:  laŭlonge de la rivero 
Elbe, al Hitzacker, Göhrde-arbaro, naturriĉa monteto 
 Höhbeck, cirkle konstruitaj vilaĝetoj („Rundlingsdörfer“). 
Detala programo: www.esperanto.de/ema 
La programo estas provizora kiel dum ĉiu migrado, depen-
das de la aktuala vetero kaj de maldensa publika trans-
porto. Ne estos aparta vespera programo. Kiu el la parto-
prenontoj ŝatus oferti programeron, bv. informi la 
organizanton. 

Necesa sporteca kapablo 
Ĉiutage ni migros ĉ. de la 9-a ĝis la 17-a horo (inkluzive 
paŭzojn). Oni devus esti kapabla, iri distancon de maks. 
15 km. Ne estos grandaj altodiferencoj. 

Transportoj 
Se iel eble kaj konvene, ni uzos publikajn trafikilojn. 
La publika trafiksistemo estas maldensa. Do, se estos sufiĉe 
da aŭtomobiloj, laŭ interkonsento ni foje veturos aŭte. ©
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ĝis 2020-03-31 ĝis 2020-06-30 malfruaj birdoj*

Kotizo 320 € 340 € 360 €

* 2020-07-01 ĝis 2020-09-15

Reta aliĝo eblas 
en la interretaj paĝoj


