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Internacia  Esperanto-Konferenco – 2013 
de la 20-a ĝis la 26-a de julio en Saint-Amand-Montrond, Francio 

Temo: Esperanta muziko 
 

Konstanta adreso: Eric Laubacher, kasisto de OSIEK, 1 rue Louis–Antoine de 
Bougainville, F-78180 Montigny-le-Bretonneux. 

tel: +33 1 30 96 67 91 retadreso: kasisto@osiek.org  
 

Loka adreso: Ĵak Le Puil, Les Cocherats, F-18210 Thaumiers, Francio. 
tel: +33 2 48 61 81 98 retadreso: lkk@free.fr 

Loko 
Meze de Francio, apud la arbaro de Tronçais 
(tronse) kverkejo 10.000 hektara, unu el la 
plej belaj en Eŭropo, trankvila urbeto (14.000 
loĝantoj kun ĉea antaŭurbo), ĉe la bordo de 
kanalo, de la riveroj Cher kaj Marmande.  

Kun la vestiĝoj de la fortreso de Montrond, la 
historia urbo kaj ties romana preĝejo, la 
muzeo Saint Vic... 

Kiel atingi la urbon Saint-Amand-Montrond 

Perveturile: atingebla per aŭto sur aŭtovojo 
A71 ĝis la eliro ĉe Saint-Amand-Montrond. Je 288 kilometroj de Parizo (malpli ol 3 
horoj). 

Fervoje: stacidomo Saint-Amand-Montrond. 2 horojn 30 minutojn de Parizo. 

Konferencejo 

La konferenco okazos meze de la urbo, en balsalono, Place de la République. 

Loĝado 

Ekzistas multaj eblecoj por loĝi en Saint-Amand-Montrond. Ni rekomendas senperan 
mendon per la reto. La prezoj ne estas garantiitaj. 

Hotelo l’Amandois (2-stela, je 50 metroj de la konferencejo), de 70 ĝis 83 € + 
matenmanĝo 11 €.  Rete: www.booking.com/hotel/fr/restaurant-l-amandois.fr.html 

Hotelo de la Croix d'Or (je 200 metroj), de 50 ĝis 60 € + matenmanĝo 7,50 €.  
Rete: www.booking.com/hotel/fr/a-la-croix-d-or.fr.html 

Hotelo L'Ecu (je 300 metroj), de 41 ĝis 59 € + matenmanĝo 5 €. 
Rete: www.hotel-bar-ecu.fr 



Hotelo Fasthotel (je la elirejo de la aŭtovojo, je 5 minutoj aŭte), 46 € por unu persono, 
49 € por 2, 54 € por 3. + matenmanĝo 6,50 €. Rete: www.fasthotel.com 

Junulardomo (je 10 minutoj piede): 25 € + matenmanĝo 3 €. 

Feriaj apartamentoj: ekde po 200 € semajne (2 personoj), ĝis 350 €  (6 personoj). 

Tendumejo (je 10 minutoj piede). 4,40 € por unu loko (ĉu 3 tendoj, ĉu 1 ruldomo) + po 
3,25 €  por unu persono + 3 € por elektro. Ebleco kuiri.  

Parkejo por ruldomo (je 10 minutoj piede): senpaga. 

Manĝoj 

Ĝis 500 metroj ĉirkaŭe, multaj (pli ol 20) restoracioj, ekde 8,50 €. 

Dumkonferenca programo 

Matene: tema programo, statuta programo, 
libroservo, kursoj por komencantoj. 

Posttagmeze kaj vespere: 

• Vestiĝoj de la fortreso de Montrond 

• La ora piramido 

• La vestiĝoj de romia teatro (en Drevant, je 3 
kilometroj) 

• La cistercia abatejo de Noirlac (je 5 kilometroj) 

• La arbaro de Tronçais (je 15 kilometroj) 

• La katedralo de Bourges, de la 14a jarcento, agnoskita de UNESKO (je 50 
kilometroj) 

• La kastelo de Ainay-le Vieil, tute ronda fuorto de la mezepoko. 

Postkonferenca turisma aranĝo 

Ĉiuj ekskursoj estos ĉiĉeronataj esperante kaj okazos automobile. Efektivigo depende de 
nombro de partoprenantoj. 

1a tago: Laŭ la paŝoj de George Sand. 

2a tago: Bannegon (je 6 km-oj de Thaumiers) - mezepoka kastelo kun unika kamenkuirejo 
de la 12a jarcento + Apremont, unu el la plej belaj vilaĝoj de Berry + Kanal-ponto sur 
Allier en Le Guétin. 

3a tago: La “pot-vilaĝo” de La Borne, inter Bourges kaj Sancerre: 80 potistoj kaj 
ceramikistoj + La ceramika katedralo de Linard. Ebleco foriri trajne rekte de Bourges post 
la ekskurso. 
 

Prezo: ĉirkaũ po 40 €  tage (konfirmota). Tagmanĝo kaj enirbiletoj estas inkluzivitaj en 
ĉiu aranĝo. Loĝado ne estas inkluzivita (sed eblas resti en la sama loĝloko en Saint-
Amand-Montrond). 
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Internacia  Esperanto-Konferenco – 2013 
de la 20-a ĝis la 26-a de julio en Saint-Amand-Montrond, Francio 

Temo: Esperanta muziko 
 

Aliĝilo (v2012-07-07) 
 
Eltondu, kompletigu kaj sendu tiun ĉi parton al Eric Laubacher, kasisto de OSIEK, 1 rue 
Louis–Antoine de Bougainville, F-78180 Montigny-le-Bretonneux. 

Ĉiuj prezoj estas en eŭroj. 
 

�S-ro �S-ino   (Familia nomo) ......................................................................................   

(persona nomo) ................................................................................................................  
 
(kompleta adreso) ............................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

(retadreso) .......................................................................................................................  
 

Mi petas helpon por mendi loĝadon por la noktoj: (�19)  �20  �21  �22  �23 �24  
�25 (�26) (�27) (�28) en: 

 � Hotelo l’Amandois, en � unulita  � dulita ĉambro 

 � Hotelo de la Croix d'Or, en � unulita  � dulita ĉambro 

 � Hotelo L'Ecu, en � unulita  � dulita ĉambro 

 � Hotelo Fasthotel, por � unu  � du  � tri personoj 

 � Junulardomo 

 � Feriaj apartamentoj por ____ personoj 

 � Tendumejo 
 
� Mi petas oficialan invitleteron al la konferenco. 

� Mi petas aldonajn informojn por atingi la konferencejon. 

� Mi deziras partopreni la postkonferencan aranĝon dum � unu  � du  � tri tagoj. 
 



Aliĝkotizo (en €) 

La Jara Kotizo (JK) al OSIEK estas egalvaloro de 25 poŝtmarkoj por enlanda letero. Por 
OSIEK-anoj, la aliĝkotizo al IEK estas obligo de la JK, kun minimuma kaj maksimuma 
valoro. 
 
Periodo < 2013-02-28 < 2013-05-31 Poste 

OSIEK-ano 
Min Norm Maks Min Norm Maks Min Norm Maks 
20€ 6*JK 60€ 25€ 7,5*JK 75€ 35€ 10*JK 100€ 

Nemembro 80€ 100€ 120€ 
Partatempa partopreno: po 24 €  tage 

� Rabato 50 %-a por junuloj ĝis 26 jaroj, handikapuloj. 

� Rabato 30 %-a por samadresa kunulo de la aliĝinto. 

La kotizo inkluzivas: organizajn elspezojn, konferencajn materialojn, partoprenon en la 
programo, vizitojn en la urbo, interkonan vespermanĝon. Ĝi inkluzivas nek loĝadon, nek 
manĝojn. La kotizo estas nerepagebla. 
 

Solidareca fonduso 

Estas bedaŭrinde, ke ekonomiaj cirkonstancoj tre malhelpas kelkajn samideanojn 
partopreni kaj kontribui en niaj konferencoj. Per via pago al “Solidareca Fonduso” ni 
povas malaltigi konferencajn kaj loĝejajn kotizojn al nivelo akceptebla por ili. 
 

Bilanco 

Mi pagas por konferenca kotizo:  ..................................................................... € 

 por solidareca fonduso:  .................................................................... € 

 por loĝado:  ....................................................................................... € 

 Entute:  .............................................................................................. € 

 Mi pagas samtempe kun tiu ĉi aliĝilo: .............................................. € 

 Restas al mi por pagi antaŭ la 1a de majo 2013:  .............................. € 
 

Kiel pagi (eventualaj bankkostoj estos eltiritaj) 

� Poŝtkonto de la kasisto Eric Laubacher: n° 1 399 87 R PARIS  

IBAN: FR47 2004 1000 01013998 7R02 028     BIC: PSSTFRPPPAR 

� UEA-konto de OSIEK: osie-h  � FEL-konto de OSIEK: osie-h 
 
 

Dato ............................................. Subskribo ..............................................................  


