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Internacia  Esperanto-Konferenco – 2010 
de la 17-a ĝis la 23-a de julio en Herzberg, Germanio 

Temo: Kial Esperanto estas revolucia lingvo? 
 
 

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: Interkultura Centro Herzberg (ICH), Grubenhagenstr. 6, DE-37412 
Herzberg/Harz  
tel: +49 5521-5983 - fakso: +49 5521-5983 - retadreso: esperanto-zentrum@web.de 
 
Loko 

Plurcentjara germana historio kaj benita naturpejzaĝo sur la 
suda flanko de la Harc-montaro renkontiĝas en la tradicioriĉa 
urbo Herzberg [Hercberg], kune kun la aldonaj aerkuraclokoj 
Lonau kaj Sieber, kaj la ripozlokoj Pöhlde kaj Scharzfeld. 
Okcidente situas la impona konstruaĵo de la 950-jara 
Welfenschloss, la plej granda faktraba kastelo en Malsupra 
Saksio.  

Herzberg estas de 2006 « La Esperanto-urbo ». 
 
Kiel atingi Herzberg-on 
 

Aviadile: La flughaveno de Hanovro estas la plej proksima (120 km), sed tiu de 
Frankfurto (270 km) enhavas stacidomon.  
 
Perveturile: El la nordo Herzberg estas atingebla per aŭto sur aŭtovojo A7 ĝis la eliro 
ĉe Seesen, kaj de tie sur la B243 ĝis Herzberg. El la suda direkto oni uzu A7 ĝis la 
eliro Göttingen Nord, de tie B27 ĝis Herzberg. El la direkto Saksio-Turingio oni plej 
bone pasu tra Nordhausen sur la B243 ĝis Herzberg. 
 
Fervoje: Stacidomo Herzberg am Harz. De la nordo tra 
Hannover, Kreiensen, Northeim. De la sudo tra Kassel, 
Göttingen, Northeim. De la okcidento tra Altenbeeken, kaj Northeim. De la oriento tra 
Halle kaj Nordhausen. 
 



 
 
Konferencejo 

La konferenco okazos en restoracio Artemis, Bahnhofstrasse 3 (apud la stacidomo). 

 
Loĝado 

� Hotelo Jägerhof, ekde 30 € por unu persono (kun matenmanĝo) – 2,5 km de la 
konferencejo. 

� Hotelo  Englischer Hof (4*) , ekde 44 € por unu persono (kun matenmanĝo) – 500 
m de la konferencejo - http://englischerhof.de/ 

� Hotelo Landhaus Schulze, ekde 44 € por unu persono (kun matenmanĝo) – 1 km 
de la konferencejo - http://www.landhaus-schulze.de/ 

� Feriaj apartamentoj estas  haveblaj ekde 32 € tage. Ili estas kutime por 2-4 
personoj ekipitaj. La  prezo validas kutime sendepende de la nombro de loĝantoj. 
Kutime oni postulas restadon dum unu semajno. Sen matenmanĝo, sed kutime 
estas  kuirejo en la apartamentoj. Listo haveblas ĉe http://www.herzberg.de. 

� Privataj ĉambroj ekde 15 € por unu persono. Listo haveblas ĉe 
http://www.herzberg.de. 

La prezoj ne estas garantiitaj. Vi povas rekte mendi vian loĝadon per la reto (prefere). 
  
Manĝoj 

La konferencejo estas restoracio, kiu proponas bongustan bufedan 
tagmanĝon je 9,50 €, ankaŭ taŭgan por vegetaranoj. Kompreneble 
ĉiam eblas manĝi libere laŭ la karto de la restoracio. 

En Herzberg estas multaj restoracioj, kelkaj kun Esperanto-
menukartoj. 
 
Dumkonferenca programo 

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

Posttagmeze kaj vespere: 

� Interkona vespero. 

� Urborondirado. 

�  Naĝado en Jues-lago. 

� Vizito al ICH (Interkultura Centro Herzberg). 

� Vizito al Unukornula Groto. 

� Kaj multaj aliaj surprizoj… 
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Internacia  Esperanto-Konferenco – 2010 
de la 17-a ĝis la 23-a de julio en Herzberg, Germanio 

Temo: Kial Esperanto estas revolucia lingvo? 
 

Aliĝilo 
 
Tondu, 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 eũroj. 
 

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

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

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

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

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

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

Mi mendas loĝadon por la noktoj: (�16) �17  �18  �19  �20  �21 �22 (�23) en: 

 � Hotelo Jägerhof, en � unulita  � dulita ĉambro 

 � Hotelo  Englischer Hof, en � unulita  � dulita ĉambro 

 � Hotelo Landhaus Schulze, en � unulita  � dulita ĉambro 

 � Feria apartamento 

 � Privata domo, en � unulita  � dulita ĉambro 

 � Tendumado 

 � Mi mendas rekte  � Mi petas helpon por mendi rekte � Mi volas mendi 
samtempe kun mia aliĝo al la konferenco. 
 
� Mi petas oficialan invitleteron al la konferenco. 

� Mi petas aldonajn informojn por atingi la konferencejon. 

 
 



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 < 2010-02-28 < 2010-04-30 Poste 

Min Norm Maks Min Norm Maks Min Norm Maks 
OSIEK-ano 

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 ne inkluzivas loĝadon, 
nek manĝojn. La kotizo estas ne repagebla. 
 
Solidareca fonduso 

Estas bedaŭrinde, ke ekonomiaj cirkonstancoj tre malhelpas kelkajn samideanojn 
partopreni kaj kontribui al 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 loĝado (se vi ne mendas rekte): .................................................€ 

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

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

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

 Restas al mi por pagi antaũ 1a de junio 2010: ..................................€ 
 
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..............................................................  


