NORD-AMERIKA SOMERA KURSARO
Universitato William Peace
Raleigh, Norda Karolino
*** 29 junio - 8 julio. 2019 ***
NASK loĝado kaj manĝado de la 29a junio (vespermanĝo) ĝis la 8a julio (matenmanĝo)
Nomo: ____________________________________________ Nomŝildo: ________________________________________
(Kiel vi preferu, ke via nomo aperu sur via nomŝildo? Bv. skribi klare tiel: Persona FAMILIA (ekzemple, Maria SANCHEZ)
Naskiĝdato (J/M/T): ___________________________

Sekso: ____________________

Adreso:_______________________________________________________________________
Urbo:_________________ Ŝtato/Provinco, poŝtkodo: _____________________Lando: __________________
Telefonnumero: _________________________________ Ret-adreso: _________________________________
Loĝado: (La 12a de junio estas la limdato por garantiita loĝado.)
Ĉiu partoprenanto dividos du-personan dormĉambron kaj dividoas banĉambron kun alia du-persona dormĉambro.
(Privata ĉambro estas havebla kontraŭ kroma kosto.)
Mi ŝatus dividi dormĉambron kun:______________________________________________________________
Specialaj bezonoj aŭ manĝaj aŭ fizikaj: ____________________________________________________________________
Mi ŝatus prezenti specialan temon por unu el la vesperaj programoj (bonvolu priskribi): _____________________________
____________________________________________________________________________________________________
Mi alvenos per (Flugo, Trajno, Buso, Aŭtomobilo): _______________Mi bezonas informon pri transportado. (Bonvolu klarigi kian informon):
____________________________________________________________________________________________________________________
Bonvolu elekti vian preferatan nivelon. Vi povos ŝanĝi post via alveno se vi trovos ke vi estas en la malĝusta grupo.
▢ Postbaza: Ni saltu en Esperanton

▢ Meznivela I: Lingvo kaj Gramatiko ▢ Meznivela II: Lingvo kaj Scenaj Artoj

▢ Supera Esperanto I: Lingvo kaj Gramatiko ▢ Supera Esperanto II: Lingvo kaj Literature
Aparta NASKinta prezo ĝis 12
junio, 2019

Frua registrado ĝis 31 januaro,
2019

Registrado de la unua de
februaro ĝis 30 aprilo, 2019

Registrado post 30 aprilo, 2019

$749

$749

$799

$849

Mi aliĝas por:
Kun Loĝado
A. Kostoj (inkluzivas kotizon, loĝadon kaj tri manĝojn tage)……………………………………….US$________
B. Aldona kosto por privata dormĉambro (9-noktoj US$250)………………………….....………..US$________
C. Mi ricevas stipendion kiu valoras……............................................................................................US$_______
Finaj kostoj (subtrahu ian stipendion):…………………..……………………………………….…………US$ ________
Sen Loĝado: (aldonu US $50 post la 1-a de aprilo)
D. Kurskotizo sen loĝado kun tagmanĝo tage ( 8 -taga: US$420)……………………………………US$_______
E. Kurskotizo sen loĝado, sen manĝo (8 taga: US$350)………………………………………………US$________
Finaj kostoj:…………………..…………………………………………….……………………………..….US$ ________

Mi pagas per: ▢ ĉeko ▢ internacia bankmandato ▢ internacia poŝtmandato (Skribu la pagon al: “Esperantic Studies Foundation –
NASK Account”)
▢ PayPal: Uzu la retejon por ESF: http://esperantic.org/en/nask aŭ Esperanto-USA: http://Esperanto-usa.org/retbutiko/
Por helpi malaltigi niajn kostojn aliĝu al PayPal senpage kaj pagu el via mono en via konto.
▢ Kreditkarto: uzu PayPal-on kiel perilon por pagi per kreditkarto (oni ne devas membriĝi en PayPal). NASK devas pagi la takson
por la uzo de kreditkarto do helpus se vi konsiderus alian metodon kiel vian unuan elekton.
Sendu ĉi tiun plenigitan dokumenton kun ĉeko aŭ bankmandato (aŭ indiku, ke vi pagis per kreditkarto) antaŭ la 12a de junio al:
Ellen M. Eddy
11736 Scott Creek Drive SW
Olympia WA 98512 USA
Tel. 360-754-4563 eddyellen@aol.com

