
22a Internacia Renkontiĝo de Pluezek
15a - 21a de aŭgusto 2020

aliĝilo  

22es Rencontres Internationales de Plouézec
 du 15 au 21 aout 2020

bulletin d’inscription  

Responsulo pri aliĝo — Personne responsable de l’inscription

S-ro S-ino Familia nomo — M. Mme Nom de famille :

Persona nomo — Prénom :

Lando aŭ departemento — Pays ou département :

Retpoŝta adreso — Adresse électronique : 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Antaŭ plenigi la tabelojn, bonvolu legi la informojn troveblajn en la retejo pluezek.armor-esperanto.fr
Avant de remplir les tableaux, consulter les informations disponibles sur plouezec.armor-esperanto.fr 

** tiuj informoj aperos surŝilde kaj en la kongreslibreto
** ces informations apparaîtront sur le badge et le livret des rencontres

Ĉu vi deziras loĝi en la komuna dormejo L’artimon? 4-litaj dormoĉambroj. Eventuale, nomojn de kunloĝontoj.
Désirez-vous être hébergés dans le gite L’artimon ? Chambres à 4 lits. Éventuellement, noms des colocataires.

Ĉu vi deziras proponi ŝatokupo-sesion de la 17a30 ĝis la 18a45 ? Se jes, kiun?
Voulez-vous proposer une activité de 17h30 à 18h45 ? Si oui, laquelle ?

Ĉu vi intencas vin prezenti al Ker-ekzameno? Je kiu nivelo: B1, B2 aŭ C1?
Souhaitez-vous passer l’examen européen Ker ? À quel niveau: B1, B2 ou C1 ?

Familia nomo **
Nom de famille **

Persona nomo aŭ 
karesnomo **
Prénom ou surnom **

Urbo aŭ lando **
Ville ou pays **

Lingvonivelo
Niveau de la langue
∅-A1-A2-B1-B2-C1
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http://pluezek.armor-esperanto.fr
http://plouezec.armor-esperanto.fr


Pagtabelo: po unu kolumno por ĉiu persono Tableau de paiement : une colonne par personne  

Se vi pagas la manĝojn per dua ĉeko, tiu ĉi estos enkasigita nur komence de aŭgusto.
Si vous payez les repas par un deuxième chèque, celui-ci ne sera encaissé que début aout.

Bonvolu sendi viajn aliĝilon kaj ĉekon al:
Merci d’envoyer vos bulletin et chèque à :

Armor-Esperanto
Plouézec 2020
30 rue Brizeux

22000 Saint-Brieuc

Se vi preferas pagi per monĝiro aŭ « Chèque-Vacances », kontaktu nin al pluezek@armor-esperanto.fr
Si vous préférez payer par virement ou Chèque-Vacances, contactez-nous à plouezec@armor-esperanto.fr

Kaze de financaj malfacilaĵoj, bonvolu kontakti nin.
En cas de difficultés financières, veuillez nous contacter.

Personaj nomoj:
Prénoms :

Aĝo — Âge (≤ 25) :

Plenkreskulo / Adulte
ĝis/jusqu’au 15/6/2020
post/après le 15/6

80 €
95 €

Akompananto
Accompagnateur 30 €

Junulo (7 - 25 jaraĝa)
Jeune (de 7 à 25 ans) 0 €

L’artimon, semajne
                  la semaine 120 €

Sumo / Total 1

Tagmanĝoj (6)
Repas du midi (6)
Infano/Enfant ≤ 15

65 €
55 €

Sen viando nek fiŝajo
Sans viande ni poisson ☐ ☐ ☐ ☐
Vespermanĝoj (6)
Repas du soir (6)
Infano/Enfant ≤ 15

60 €
50 €

Sumo / Total 2
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