Bibliaj Tagoj
en Mainz
de 2019-02-27 ĝis 2019-03-03
(merkredo – dimanĉo)

Organizanto:
Esperanto-Ligo por Kristanoj en
Germanujo r.a.
Wolfram Rohloff, Am Marktplatz 82, Marienberg-Zöblitz

Partopren-kotizoj:
La prezo por tranoktado kaj 3 manĝoj tage en du-lita
ĉambro kun duŝo/necesejo, ekskursa programo 200 € (post
la 31a de aŭgusto 210 €, post la 31a de oktobro 220 €) por
ĉiu persono. Kiu venas el eksterlando, ricevas rabaton de
40 €. Krompago por unulita ĉambro (haveblas nur tre
malmultaj): 26 €.

Jen mi aliĝas definitive al la Bibliaj Tagoj
de 2019-02-27 ĝis 2019-03-03 en Majenco.
(titolo+)nomo: _____________________________
strato/domnum.:____________________________
kodo, urbo:________________________________
telefono:

________________________________

poŝtelefono:_______________________________
retpoŝta adr.:______________________________
vegetarano  laktozo 

Programo
Diskutoj kaj prelegoj pri religiaj temoj, komunaj preĝado
kaj kantado el "Adoru". Wolfram Rohloff zorgos pri kadra
temo el la biblio. Ĵaŭde ĝis sabate: Ulrich Matthias gvidos
posttagmezan ekskursan programon en Mainz kaj Wiesbaden. Detaloj ankoraŭ fiksendaj kaj prezentotaj en la
Interreto: ww.esperanto.de/keli.
Katedralo de Majenco

Nia kunvenejo:
Junulargastejo de Rejno-Majno
Otto-Brunfels-Schneise 4
D-55130 Mainz
tel. 0049 6131-85332
mainz@diejugendherbergen.de
www.jugendherberge-mainz.de

Situo: ĉe Volkspark, sude de la urbokerno
Uzu de la ĉefstacidomo la busliniojn 62 kaj 63
direkte al Weisenau-Laubenheim,
haltejo ,,Am Viktorstift/Jugendherberge“

ceteraj limigoj 

 Mi jen mendas 2-litan ĉambron kune kun:
__________________________________
vegetarano  laktozo 

ceteraj limigoj 

 La sumon de ________€ mi ĝiris je
_____________________ (dato)

Muzika organizanto: Stefan Lepping

al la sekvanta konto:

Kondiĉoj de aliĝo

 Esperanto-Liga für Christen, Ev. Bank Kassel
IBAN DE20 5206 0410 0006 4349 16
BIC GENODEF1EK1

Via aliĝo validas post la alveno de via antaŭpago de 30 €
por ĉiu persono kaj estos konfirmata post ricevo. La reston
nepre pagu ĝis la 21a de decembro 2018, ĉar la junulargastejo postulas ĝis tiam la pagon de la kotizoj. La
antaŭpago ne estas repagebla, sed vi povas ĉiam aliĝigi
anstataŭanton (samseksan). Kiu havas tro malmultan
monon por povi pagi la partoprenkotizojn, tumu sin al la
komisiito pri eksterordinara subvencio.
Ajnajn demandojn direktu al la

 UEA-konto de Rudolf Fischer: rfis-w
Rimarkigoj / proponoj:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

komisiito por la Bibliaj Tagoj:

_________________________________________

Rudolf Fischer, Gustav-Adolf-Str. 2a, D-48356 Nordwalde
 0049 2573 / 626 kaj 0049 151 5133 6794
 fischru@uni-muenster.de

Bv. sendi la suprajin datumojn poŝte aŭ
elektronike al:
Dr. Rudolf Fischer, Gustav-Adolf-Str. 2a,
D-48356 Nordwalde, Germanujo
 fischru@uni-muenster.de

Maksimuma nombro de partoprenantoj: 24

