Festivaleto pri ESPERANTO kaj 3a STUDPERIODO
21a – 24a de Majo 2020
Centre Social de St Eloi-Beauregard
40, rue basse de St Eloi 17000 – LA ROCHELLE (France)
Atentu : Plenigu po unu aliĝilon persone kaj ĝin sendu antaŭ la 15-an de marto 2020 (findokumente aperas la adresoj)

Persona nomo :
Nomo:
Poŝtadreso:

Aĝo :
Telefono:
Retadreso:

Kurso-programo 21-23/05 :
Kursoj je tri niveloj : 9a/12a – 15a/18a en la « Sociala Centro de St Eloi » La Rochelle. -(Profesia kuiristo preparos kaj kunportos niajn manĝojn en la sociala centro).
Festivaleto 21-23/05 :
Piedmigradoj laŭ la marbordo (12-15km) – vizito de la strando kun profesia gvidanto – eksteraj/enaj ludoj –
kuiratelieroj ktp….
Dimanĉon la 24an de majo : tuttaga ekskurso al ŝtona minejo de Crazannes kaj vizito de la skulptejon
“Lapidiales” (Ni piknike tagmanĝos).
Mi aliĝas en la kurso de : Krucigu vian elekton
□ komencantoj (Guy Martin el La Rochelle)
□ progresantoj (Elinjo Ledru el Vannes)
□ babilantoj (Miguel Gutiérrez Adúriz - Hispanio)
□ estivaleto (Franjo Martin el La Rochelle)
Loĝado, laŭdisponible, ĉe la lokaj esperantistoj : Krucigu vian elekton
□ mi deziras dormoĉambron kun para lito
□ mi deziras dormoĉambron kun du litoj
□ mi povas uzi dormoĉambron kun amiko-ino….. kun kiu ?……………...
Kostoj :
Kompleta partopreno : 172€ :
- 12€-jn kotizo al la organiza asocio « esperanto La Rochelle »
- 160€-jn por la kvar tagoj (kursoj, vizitoj: 6 manĝoj kaj 3 noktoj kun matenmanĝoj)
Taga partopreno : po 45€ tage
- Poŝte sendu vian aliĝilon kaj ĉekon je la nomo de « Esperanto La Rochelle 17 » al :
Claire DUMONT
“Esperanto La Rochelle 17”
2, rue Pilâtre de Rozier
17000 – LA ROCHELLE (France)
- aŭ rete al: esperantolarochelle17@gmail.com
kaj ĝire al nia banka konto precizante la kialon :
IBAN BIC FR76 1090 7005 2236 0215 1301 111 CCBPFRPPBDX
Pliajn informojn aŭ peton de reta aliĝilo apud Franjo MARTIN : 07 81 90 75 43
leveque.franjo@gmail.com

