
 

 

 

Aliĝkotizoj de la 8-a AKE 
 

La bazaj aliĝkotizoj estas en eŭroj kaj dependas de tri (3) landkategorioj kaj tri (3) 
aliĝdatoj. Loĝado, manĝoj, ekskursoj kaj aliaj servoj estas aparte pagendaj. 
A:  Nordameriko, Okcidenteŭropo, Japanio 
B: Landoj de Orienta Eŭropo, landoj de Sud-Ameriko, Ĉinio, Sudkoreio kaj Israelo. 
C: Ĉiuj landoj en Afriko, nemenciitaj landoj ĉe A kaj B.  
  

 

Aliĝperiodo ĝis 31.12.2021 ĝis 30.08.2021     Surloke 

Aliĝkategorio A B C A B C A B C 

Kotizoj (EUR) 30 20 5 40 30 10 50 40 15 

 
 

Loĝado 
 
 

Tranokto en: 
 

❖ 2-persona ĉambro kun ventumilo: FXOF 17000/nokto 
❖ 1-persona ĉambro kun ventumilo: FXOF 19000/nokto 
❖ 2-persona ĉambro kun klimatizilo: FXOF 19000/nokto 
❖ 1-persona ĉambro kun klimatizilo: FXOF 15000/nokto 
❖ 1-persona ĥato (afrikstila ĉambro): FXOF 22000/nokto 
❖ 2-persona ĥato (afrikstila ĉambro): FXOF 25000/nokto 

  
Ĉiuj ĉambroj havas internajn banejojn, kaj iliaj prezoj inkluzivas matenmanĝon.  
      
La Kongresa Organiza Komitato rezervos ĉambrojn por ĉiuj, kiuj dezirus tranokti en 
komforto kaj sekureco en Tsotan, la hejmo de la kongresejo. 
  
  

Manĝado 
 
  

▪ Matenmanĝo: FXOF 2000 unuopulo/ tago 
▪ Tagmanĝo: FXOF 4000 unuopulo/tago 
▪ Vespermanĝo: FXOF 4000 unuopulo/tago 
▪ Paŭzo-kafo: FXOF 2500 unopulo 
▪ Entreo: FXOF 2000 unuopulo/plado 
▪ Botelo da trinkaĵo:  FXOF 500/ botelo 

Ĉiuj prezoj ne inkluzivas AVI-pagon. La akvo (dum maten-, vespermanĝoj) kaj 
teo (dum tagmanĝo) estas prezentataj senpage.  
 
* FXOF estas la valuto en Senegalo. 1 FXOF = 0,0015245 €  



 

 

 

 
 

 

Kongresa aliĝilo 
 
 
1. *Familia Nomo: __________________________________________________________ 
 
2. *Persona Nomo: _____________________________________________ino  viro  
 
3. *Lando: __________________________ *Loĝloko______________________________ 
 
4. *Kompleta poŝtadreso: ___________________________________________________ 
 
5. *Retadreso: _____________________________________________________________ 
 
6. Telefono: ____________________________ Poŝtelefono: _______________________ 
 
7. *Naskiĝdato: ____________________________ Profesio ________________________ 
 
8. Mi konsentas, ke mia adreso aperu en la kongresa kajero: jes  ne  
 
9.  Mi bezonas invitilon:  
 
     mia pasporta numero estas: __________________ de la ŝtato ____________________  
 
validas ĝis __________________________________________________________________ 
 
10.  Mi deziras aliĝi al la 8-a AKE kaj laŭ la ĉi-supra aliĝtabelo pagos ______eŭrojn 
surloke.   
 
11.  Mi deziras aliĝi al la 8-a AKE kaj laŭ la ĉi-suba tabelo pagas _____ eŭrojn al konto 
Afriko ĉe UEA kun indiko: “8-aAKE“. 
 
12.  Mi subtenas la kongresan kason per donaco de:______eŭroj al la konto Afriko ĉe 
UEA.  
 
13. Loko, dato: _____________________________ subskribo ________________________ 
 
Bonvolu sendi la plenigitan aliĝilon al: ake-8-organizantoj@googlegroups.com 
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