La 32-a Komuna Seminario de orient-aziaj junularoj
Komuna Seminario (KS) estas renkontiĝo de orient-aziaj (ĈJKV)
junularoj, kiu unuafoje okazis en la jaro 1982 kaj poste laŭvice okazis kaj
okazos en Koreio, Japanio, Ĉinio kaj Vjetnamio. Ĉi-jare ĝi okazos en

Ĉinio de la 20-a ĝis la 22-a de decembro.

La seminariejo estos la sidejo de la Ĉina Internacia Eldona kaj

Distribua Administracio, al kiu apartenas El Popola Ĉinio kaj la Ĉina

Esperanto-Ligo (ĈEL). La partoprenantoj loĝos en proksima hotelo. Ĝi
estas en okcidenta parto de la centra Pekino.

Kaj komencantoj kaj progresintoj ĉiuj estas bonvenaj. Ni elkore

atendas vin en Ĉinio!

●Dato: 20-22a de decembro, 2013

●Loko: Ĉina Esperanto-Ligo, Pekino

●Temo de la seminario:

“Kia maniero estas taŭga por kontaktoj inter la junularoj en Azio”
●Organizanto: Ĉina Junulara Esperanta Asocio

●Kunorganizantoj:

Japana Esperanto-Junularo (JEJ)
Korea Esperanto-Junularo (KEJ)
Vjetnama Esperantista Junulara Organizo (VEJO)
●Kontaktiĝu kun:
Shi Guang
Retpoŝto: simon_sg@163.com
Telefono: 0086-10-68326682

●Kotizo: La kotizo kovras koston por 2 tranoktojn kaj 5 manĝojn.
850 juanoj por aliĝinto de Ĉino, Japano kaj Koreo

750 juanoj por aliĝinto de aliaj aziaj landanoj

●Programo (provizora):

20-a ven.
Antaŭtagmeze

21-a sab.

22-a dim.

Diskuto pri la temo

Ferma Soleno
Postseminaria
ekskurso

Posttagmeze

Akcepto

Prelegoj

Vespere

Interkona Vespero

Amuza Vespero

●Postkongresa ekskurso:

1150 juanoj por Ĉino, Japano kaj Koreo
1050 juanoj por aliaj aziaj landanoj
Inkluzivo: biletoj de la vindindaĵoj, trafikoj, 2 tranoktojn kaj 6 manĝojn.

Por neplena partopreno la diferenco estas repagota surloke.
22-a dim.

23-a lun.

24-a mar.

Antaŭtagmeze

Ferma soleno

La Granda Muro

La Somera Palaco

Posttagmeze

La Imperiestra
Palaco kaj
La Ĉiela Altato

La Dektri
Maŭzoleoj de
Ming-dinastio

(se oni volas ekskursi al aliaj vindindaĵoj aŭ urboj, bv. kontaktiĝi kun LKK anticipe)
●Kiel aliĝi

(1) Plenigu la aliĝilon kaj sendu retpoŝte al: simon_sg@163.com
(2) Aliĝintoj pagu kotizon surloke aŭ sendu al la suba poŝtoĝirkonto:
Nomo: SHI GUANG
Kontonumero: 4563 5101 0088 0094 655
Adreso: BANK OF CHINA BEIJING BRANCH BAI WAN ZHUANG SUB-BRANCH
SWIFT CODE: BKCHCNBJ110

●Atentigo: LKK ne povas zorgi pri via vizo por viziti Ĉinion.

Aliĝilo por la 32-a Komuna Seminario
Plena Nomo
Esperanta nomo
Sekso

[ ] viro / [ ] virino

Naskiĝdato
Retpoŝto
Poŝtadreso
Tranokto
Esperanta kapablo

[ ] 12/20 [ ] 12/21
komencanto / baza konversacio / pli poste
[ ] Jes / [ ] Ne

Postseminaria ekskurso
( [ ] neplena partopreno, skribu la mesaĝon sube)
Propono pri programeroj,
kiun vi volas kontribui

Mesaĝo al LKK

(Rimarkoj)
• Skribu vian familian nomon majuskle.
• Skribu vian retpoŝton precize por ke LKK povu kontaktiĝi kun vi.
• Skribu vian sekson kaj naskiĝdaton por helpi nin decidi ĉambron.
• Skribu vian esperantan kapablon por decidi programerojn.
• Via propono por programeroj estas bonvena.

