
UNUA BULTENO

·KULTURA·
·KUNFANDIĜO·

·DE·
·LA·

·MULTETNA·
·EŬROPO·

6-a - 12-a de aŭgusto 2017

A-landoj: Ĉiuj landoj escepte de tiuj menciitaj sub B. 
B-landoj: Ekssocialismaj landoj de orienta Eŭropo, landoj de 
Latinameriko, Afriko kaj Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj 
Korea Respubliko).
Taga bileto: partatempa partopreno dum nur unu aŭ du tagoj.
Rabatita kotizo: por gejunuloj ĝis 25-jaraj, handikapuloj kaj 
familianoj.
Kotizojn en eŭroj prefere pagu al UEA-konto de Bjelovara 
Esperantista Societo: bjes-e. Se vi pagas pere de banko, 
nepre pagu ĉiujn bankkostojn!
Kroatoj bonvolu pagi en kunaoj al banka konto de Društvo 
esperantista Bjelovara, HR1224020061100615259

KOTIZTABELO

A-landoj (en eŭroj)
B-landoj (en eŭroj)
Kroatoj (en kunaoj)
Taga bileto (en kunaoj)

30
20
150
40

40
27
200
40

Ĝis la fino
de 2016

Ĝis 31. 03. 
2017Aliĝperiodo

Rabatita kotizo 50% 50%

A-landoj (en eŭroj)
B-landoj (en eŭroj)
Kroatoj (en kunaoj)
Taga bileto (en kunaoj)

45
30
225
40

50
33
250
40

Ĝis 30. 06.
2017

Post 
30. 06. 2017Aliĝperiodo

Rabatita kotizo 50% 50%

Aliĝkotizo inkluzivas nenian asekuron. Pri vojaĝ-, san- kaj 
aliaj specoj de asekuro, ĉiu aliĝinto mem zorgu.
Aliĝkotizo ne inkluzivas vizkostojn. Se vi bezonas vizon, 
bonvolu mem peti ĝin ĉe diplomatiaj instancoj de Kroatio. 
La Loka Festivala Komitato povas doni nenian garantion por 
vizpetantoj.
Aliĝkotizo ne inkluzivas loĝadon, manĝadon, ekskurso-
kostojn aŭ aliajn nemenciitajn kostojn. Informojn pri mendo 
de disponeblaj servoj ĉiu aliĝinto ricevos en la dua bulteno. 
Rilate specialajn bezonojn aŭ informojn turnu vin rekte al la 
Loka Festivala Komitato: esperanto.bjelovar@gmail.com
Aliĝkotizo ne estas repagebla, sed estas transdonebla al 
alia persono. Se ekzistas diferenco en la aliĝkategorio aŭ 
aliĝperiodo la mondiferenco estas aparte pagenda.

LA ORGANIZANTOJ

Bjelovara Esperantista Societo Dokumenta Esperanto-Centro Đurđevac

Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto - Zagrebo Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj

KONTAKTO:
esperanto.bjelovar@gmail.com

•
Bjelovar•

Zagreb
•

Karlovac

• Zadar

•Šibenik

•Split

•Dubrovnik

•
Krapina

Varaždin •

Vukovar •

Čakovec•

Pazin•
Rijeka•

Gospić•

• Koprivnica

Osijek••
Sisak •

Požega •
Slavonski Brod

KOTIZTABELO

DEPARTEMENTO BJELOVAR-BILOGORA
kaj

URBO BJELOVAR
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NOVTIPA· 
ESPERANTA· 
KULTURA· 
FESTIVALO·
INTER-FEST celas fariĝi rekonata eŭropa Esperanto- 

-aranĝo kun vasta gamo de programoj, kiuj al ne-
esperantista medio prezentos praktikan uzeblon de 
Esperanto kaj pere de tio instigos ĝian lernadon kaj 
instruadon.

INTER-FEST volas kuraĝigi la Esperantan kulturkrea-
don kaj levi la prestiĝon de Esperanto en la kultura 
kampo.

La programoj de INTER-FEST inkluzivos diversajn 
branĉojn de literaturo, teatro, muziko, filmo, sporto, 
klerigo, lingvolernado, interkultura interŝanĝo, turi-
smo kaj aliaj aktivecoj, kiuj efektiviĝos per prelegoj, 
diskutrondoj, seminarioj, koncertoj, prezentaĵoj, kon-
kursoj, sportaj eventoj, kolokvoj, ekspozicioj k.t.p.

LA LOKO

La 1-a INTER-FEST okazos en Bjelovar (Kroatio), 90 
kilometrojn nord-oriente de Zagrebo, la ĉefurbo de 
Kroatio, de kie la festivala urbo facile atingeblas buse, 
trajne kaj aŭtomobile. Bjelovar, la urbo kun 42.000 
loĝantoj, estas sidejo de la Departemento Bjelovar- 
-Bilogora kaj loko kun forta tradicio de Esperanto 
ekde 1909.

TURISMA OFERTO

La 1-a INTER-FEST okazos en la jaro 2017, kiam la 
ĉefaj Esperantaj aranĝoj funkcios ekster Eŭropo. La 
Festivalo havas fortan subtenon de lokaj kaj regionaj 
aŭtoritatoj. Ĝi ofertos al vi diversajn aliĝ- kaj loĝkate-
goriojn je favoraj prezoj. Kroatio troviĝas en la pinto 
de eŭropa turismo kun multegaj variaj vidindaĵoj, el 
kiuj multajn vi povos viziti dum la ekskursaj tagoj  aŭ 
dum antaŭ- kaj post-festivalaj vizitoj.

INTER-FEST disponigos al vi loĝadon en hotela kaj 
hostela kategorioj, en la novkonstruita kaj komforta 
studenta hejmo, privataj apartementoj kaj (por ge-
junuloj) en preskaŭ senpaga amasloĝejo. 

El la ekskurslokoj INTER-FEST proponas al vi:

➜ plurajn ekskursojn en la regiono de Bjelovar kaj ĝia 
ĉirkaŭaĵo, konata kiel hejmo de pli ol 20 nacioj!,

➜ tuttagan ekskuron al la regiono de Zagorje (norde de 
Zagrebo) kun la plej fama katolika pilgrimejo Marija 
Bistrica, la plej fama kastelo Trakošćan, la etnovilaĝo 
Kumrovec, la baroka urbo Varaždin, la trovejo de ne-
andertala homo en Krapina kaj pluraj termalbanejoj,

➜ tuttagan ekskurson al la regiono de Zagrebo, spurante 
la vojojn de la Esperanta poeto Nikolao Hohlov, kiu 
en Zagrebo verkis sian poemaron “La Tajdo”, vizitan-
te ankaŭ plurajn ZEO-jn en la urbo!,

➜ viziton al la Nacia parko “Lagoj de Plitvice”,

➜ la antaŭ − aŭ post-festivalan feriadon sur la bordo de 
Adriatiko k.t.p.

Persona nomo

Familia nomo

Naskiĝdato

Lando

Urbo kaj poŝkodo

Loĝadreso

Retpoŝta adreso

Kontakt-telefono

Ino Viro

A-
landano Kroato

ALIĜILO
por la 1-a INTER-FEST 

Bjelovar (Kroatio), 06-12/08/2017

Mi komprenas, ke la aliĝo validas nur post pago de kompleta kotizo.

al konto de Bjelovara Esperantista Societo ĉe UEA: bjes-e, 
indikante “kotizo por INTER-FEST2017”

(NUR POR KROATOJ!) al konto de Bjelovara Esperantista 
Societo en kunaoj ĉe Erste & Steiermarkische banko, 
IBAN: HR 1224020061100615259

Dato

B-
landano

Junulo/
handikapulo

Famili-
ano

Jes Ne
Ĉu vi konsentas, ke via adreso 
aperu en publika listo de aliĝintoj?
Mi aliĝas kiel:

Mi donacas al la Loka Festivala Komitato (€)

La tutan sumon (€) mi pagas:

Alimaniere

Subskribo

al konto de Bjelovara Esperantista Societo en eŭroj ĉe Erste & 
Steiermarkische banko, IBAN: HR 1224020061100615259
Se vi pagas pere de banko, nepre pagu ĉiujn bankkostojn!

Plenigitan aliĝilon aŭ ĝian skanaĵon sendu al:
Bjelovara Esperantista Societo

V. Mačeka 14, HR-43000 Bjelovar, Kroatio
esperanto.bjelovar@gmail.com
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ALIĜILO
por la 1-a INTER-FEST

Bjelovar (Kroatio), 06-12/08/2017
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