
Konstanta adreso: 
106-a UK de Esperanto
Nieuwe Binnenweg 176
NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando
Por aliĝi rete: www.uea.org/kongresoj/alighilo

Kongresa numero:

ALIĜILO 106-a UNIVERSALA
KONGRESO
DE ESPERANTO
17–24 julio 2021
Belfasto, Britio

BELFASTO

 KOTIZO (vidu dorse)  ........................
 DONACO AL KONGRESO  ........................
 INFANA KONGRESETO  ........................
 FOND. PARTOPRENU UK-on  ........................
 ENTUTE (en eŭroj)  ........................

Por uzo de la administracio / peranto:

UEA-membro en kategorio/jaro  ...................
UEA-spezfolio n-ro:  .......................................
konfirmo de peranto  ......................................

PAGO EN CO                        KONFIRMO

ĈIU ALIĜANTO UZU APARTAN ALIĜILON (BONAS ANKAŬ FOTOKOPIO DE ĜI) – BONVOLU TAJPI 
AŬ SKRIBI PRESLITERE. LAŬBEZONE METU KRUCON EN LA KONCERNAJN KVADRATETOJN.

FAMILIA NOMO  ...........................................................................................................  VIRO/VIRINO
(por alfabeta ordigo) (forstreku la nevalidan)

PERSONA(J) NOMO(J)  ...............................................................  UEA-KODO  .................... –  .....

ADRESO (nacilingve en latinaj literoj kun poŝtkodo)  ...................................................................................
..............................................................................................................................................................
LANDO  ............................................. TEL. (kun prefikso)  ............................................................................
NASKIĜDATO  ................................ RETADRESO  .................................................................................

Mi aliĝas al la Kongreso laŭ la kondiĉoj presitaj sur la dorsa flanko. (Aliĝojn sen kotizpago oni ne traktas.)

 Mi sendas ĉi tiun aliĝilon al mia landa peranto kaj samtempe pagas al tiu (vidu dorse sube).
 Mi sendas ĉi tiun aliĝilon al la CO en Roterdamo kaj pagas laŭ la suba specifo:
  al la bankokonto de UEA (aldonante 10 €; el EU/SEPA-landoj senkoste) (bv. cirkli): en  

Nederlando: IBAN: NL86 ABNA 0426 9014 44, BIC: ABNANL2A; Belgio: IBAN: BE54 0001 
6318 3197, BIC: BPOTBEB1XXX; Germanio: IBAN: DE51 3701 0050 0318 2915 09, BIC: 
PBNKDEFF; Svedio: IBAN: SE95 9500 0099 6042 0074 3740, BIC: NDEASESS;  
Svislando: IBAN: CH86 0900 0000 1200 2310 0, BIC: POFICHBEXXX.

  per Visa/Amex/Mastercard n-ro ............................................................. valida ĝis ..............
    ! Visa- kaj Mastercard-kontrolnumero (tri ciferoj, dorse de la karto) ...... ...... ......
  per PayPal (interreta pagsistemo; al financoj@co.uea.org).
  bv. debeti mian/la UEA-konton: ................... – ...... (La kontoposedanto, se alia ol la aliĝanto, 
   nepre rajtigu skribe UEA pri la pago! La pagorajtigo atingu UEA samtempe kun la aliĝilo.).
  per la sumo pagita por la kotizo por la UK en Montrealo 2020. Bv. indiki kiel vi pagis:  ..................

 Mi ne volas ricevi la paperan konfirmilon kaj la Duan Bultenon (mi ricevos ilin rete).
Se vi aliĝas kiel kunulo, bv. indiki ĉi tie la nomon/kodon de la ĉefaliĝinto:  ................................................
Se vi aliĝas kiel handikapulo, ĉu UEA jam havas atestilon? jes / mi kunsendas (forstreku unu)

Se vi aliĝas senpage, bv. skribi ĉi tie la kialon (vidu dorse):  ..........................................................................
Mi legis, komprenas kaj akceptas la kondiĉojn presitajn dorsflanke sur ĉi tiu aliĝilo kaj donas 

permeson al UEA uzi miajn datumojn por registri min al la UK, kontakti min kaj aperigi mian
nomon en la Kongresa Libro kaj UK-retejo. Mi donas permeson al UEA aperigi mian adreson
en la Kongresa Libro, krom se mi indikas alie ĉi-sube.
 Bv. aperigi en la Kongresa Libro mian retadreson anstataŭ mia poŝta adreso.
 Mi ne volas ke adreso mia, poŝta aŭ reta, aperu en la Kongresa Libro.

DATO  .........................................................  SUBSKRIBO  ........................................................................
(Aliĝilon sen subskribo oni ne traktas!)



La kotizoj varias depende de la loĝlando de la aliĝanto, laŭ la jena grupigo:
A: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorio B.
B: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea 

Resp.), Afriko kaj Latin-Ameriko. (Por kongresanoj el Vjetnamio ekzistas aparta aliĝilo.)

La kotizoj estas pagendaj al la konstanta adreso aŭ al landa peranto (vidu liston en la Unua Bulteno, 
aŭ en la reto ĉe www.uea.org/alighoj/perantoj; ankaŭ pluraj aliaj informoj pri la Kongreso aperas en 
la UEA-paĝoj). La CO en Roterdamo akceptas aliĝilojn ĝis la 15-a de junio 2021. Post tiam, 
oni aliĝu surloke dum la UK.

POR ELEKTI LA ĜUSTAN KOTIZON BV. ATENTE LEGI LA ĈI-PAĜAJN KLARIGOJN.

 KONGRESKOTIZOJ VALIDAJ: ĝis 31 dec. 20 ĝis 31 marto 21 ekde 1 aprilo 21 
 (ĉiuj en eŭroj) 1-a periodo 2-a periodo 3-a periodo

 Aliĝkategorio A B A B A B

 1. membro de UEA en unu el la kategorioj:  
190 145 240 180 290 215  DM/DMB, MB(T) aŭ MA(T)

 2. ne individua membro de UEA 240 180 300 225 360 270
 3. komitatano/kunulo/junulo/handikapulo,

   95   70 120   90 145  110  mem individua membro de UEA
 4. kunulo/junulo/handikapulo, 

145  105 180 130 215 155  ne individua membro de UEA

DIFINOJ
Individua membro de UEA: Dumviva Membro (DM aŭ DMB), Membro Baza (MB aŭ MB-T), 
Membro-Abonanto (MA aŭ MA-T). Aligitaj Membroj eniras kategorion 2, kiam temas pri la kon-
gresa kotizo.
Komitatano: Tiu, kiu estas membro aŭ observanto en la Komitato de UEA en la momento de la 
aliĝo.
Kunulo: Tiu, kiu loĝas samadrese kun la ĉefaliĝinto. Ĉefaliĝinto oni konsideras personon, kiu pagas 
kotizon en kategorio 1 aŭ 2.
Junulo: Tiu, kiu naskiĝis inter 91 01 01 kaj 00 12 31 (inkluzive). Oni nepre notu la naskiĝdaton 
sur la aliĝilo kaj sendu kopion de identigilo kie aperas la naskiĝdato.
Handikapulo: Tiu, kies handikapo nepre postulas akompananton (ekzemple blindulo), kaj kiu 
pruvis tion per kuracista aŭ simila atestilo, kiu klare indikas la tipon de handikapo.
Senpage aliĝas:
– infanoj kaj gejunuloj naskiĝintaj post 00 12 31 (sendi kopion de identigilo kie aperas la naskiĝdato);
– nemalhaveblaj akompanantoj de handikapuloj.

La kotizo ne estas repagebla, senkonsidere ĉu la aliĝinto ne povas partopreni la Kongreson pro 
propra volo aŭ pro iu ajn ekstera kaŭzo, eĉ se la Kongreso ne okazas, aŭ okazas en alia urbo.

La kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn, bankedon kaj eventuale aliajn aparte pagendajn aferojn 
pri kiuj informoj kaj mendiloj aperas en la Dua Bulteno. La kotizo inkluzivas nenian asekuron.
Kongresaneco ne estas transdonebla al alia persono. Fraŭdo kun la nomŝildo estas punebla 
per konfisko de la nomŝildo kaj malpermeso al la fraŭdanto(j) plu partopreni tiun kongreson.
Por la limdatoj kaj aliaj kondiĉoj validas la dato de ricevo de la pago en la CO aŭ ĉe peranto.
Aliĝilon sen kompleta pago aŭ pago sen (subskribita) aliĝilo oni ne traktos.
Kongresa Regularo (ekstrakto): “2.4. Kongresanoj devas fari nenion, kio kontraŭas la Kongresan 
Regularon, aŭ malutilas al la UK, kaj devas submetiĝi al la leĝoj de la lando, kie okazas la UK.”
Kiu subskribas ĉi tiun aliĝilon, konfirmas sian respekton al la Kongresa Regularo kaj la laŭstatuta 
neŭtraleco de UEA, kiu organizas kaj aŭspicias la Universalajn Kongresojn.

Se vi pagas al peranto, bonvolu sendi ankaŭ la aliĝilon al tiu.
Se vi pagas rekte al konto de UEA, sendu la aliĝilon al Roterdamo.

!

La kotizo ne estas repagebla, senkonsidere ĉu la aliĝinto ne povas partopreni la Kon-
greson pro propra volo aŭ pro iu ajn ekstera kaŭzo. Se la Kongreso ne okazos en 
2021, tiam la kongresa kotizo estos repagebla, minus 15 € pro administraj kostoj.

!

La kotizoj varias depende de la loĝlando de la aliĝanto, laŭ la jena grupigo:

A: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorio B.

B: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio 
kaj Korea Resp.), Afriko kaj Latin-Ameriko.

La kotizoj estas pagendaj al la konstanta adreso aŭ al landa peranto (vidu liston en la 
Unua Bulteno, aŭ en la reto ĉe www.uea.org/alighoj/perantoj; ankaŭ pluraj aliaj infor-
moj pri la Kongreso aperas en la UEA-paĝoj). La CO en Roterdamo akceptas aliĝilojn 
ĝis la 15-a de junio 2021. Post tiam, oni aliĝu surloke dum la UK.

POR ELEKTI LA ĜUSTAN KOTIZON BV. ATENTE LEGI LA ĈI-PAĜAJN KLARIGOJN.

 KONGRESKOTIZOJ VALIDAJ: ĝis 31 dec. 20 ĝis 31 marto 21 ekde 1 aprilo 21 
 (ĉiuj en eŭroj) 1-a periodo 2-a periodo 3-a periodo

 Aliĝkategorio A B A B A B

 1. membro de UEA en unu el la kategorioj:  
190 145 240 180 290 215  DM/DMB, MB(T) aŭ MA(T)

 2. ne individua membro de UEA 240 180 300 225 360 270

 3. komitatano/kunulo/junulo/handikapulo,
   95   70 120   90 145  110  mem individua membro de UEA

 4. kunulo/junulo/handikapulo, 
145  105 180 130 215 155  ne individua membro de UEA

DIFINOJ
Individua membro de UEA: Dumviva Membro (DM aŭ DMB), Membro Baza (MB aŭ MB-
T), Membro-Abonanto (MA aŭ MA-T). Aligitaj Membroj eniras kategorion 2, kiam temas 
pri la kongresa kotizo.
Komitatano: estas membro aŭ observanto en la Komitato de UEA en la momento de aliĝo.
Kunulo: Tiu, kiu loĝas samadrese kun la ĉefaliĝinto. Ĉefaliĝinto oni konsideras personon, 
kiu pagas kotizon en kategorio 1 aŭ 2.
Junulo: Tiu, kiu naskiĝis inter 91 01 01 kaj 00 12 31 (inkluzive). Oni nepre notu la naskiĝdaton 
sur la aliĝilo kaj sendu kopion de identigilo kie aperas la naskiĝdato.
Handikapulo: Tiu, kies handikapo nepre postulas akompananton (ekzemple blindulo), 
kaj kiu pruvis tion per kuracista aŭ simila atestilo, kiu klare indikas la tipon de handikapo.

Senpage aliĝas:
– infanoj kaj gejunuloj naskiĝintaj post 00 12 31 (sendi kopion de identigilo kie aperas la naskiĝdato);

– nemalhaveblaj akompanantoj de handikapuloj.

La kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn, bankedon kaj eventuale aliajn aparte pagendajn aferojn pri 
kiuj informoj kaj mendiloj aperas en la Dua Bulteno. La kotizo inkluzivas nenian asekuron.

Kongresaneco ne estas transdonebla al alia persono. Fraŭdo kun la nomŝildo estas punebla per konfisko 
de la nomŝildo kaj malpermeso al la fraŭdanto(j) plu partopreni tiun kongreson.

Por la limdatoj kaj aliaj kondiĉoj validas la dato de ricevo de la pago en la CO aŭ ĉe peranto.

Aliĝilon sen kompleta pago aŭ pago sen (subskribita) aliĝilo oni ne traktos.

Kongresa Regularo (ekstrakto): “2.4. Kongresanoj devas fari nenion, kio kontraŭas la Kongresan 
Regularon, aŭ malutilas al la UK, kaj devas submetiĝi al la leĝoj de la lando, kie okazas la UK.”

Kiu subskribas ĉi tiun aliĝilon, konfirmas sian respekton al la Kongresa Regularo kaj la laŭstatuta neŭtraleco 
de UEA, kiu organizas kaj aŭspicias la Universalajn Kongresojn.

Se vi pagas al peranto, bonvolu sendi ankaŭ la aliĝilon al tiu.
Se vi pagas rekte al konto de UEA, sendu la aliĝilon al Roterdamo.


