
Nia ĉi-jara regiona staĝo denove okazos ĉijare en tiu verda kaj trankvila 
distrocentro je dek kilometroj de la koro de Nancio.  
Meze de 11-hektara parko proksima de rivero Meurthe, ni disponos je unu el 
la 6 konstruaĵoj por laŭplaĉe lerni, babili, ridi, aŭskulti prelegojn, ĝui kantan 
spektaklon, rigardi farmbestojn … aŭ trafoliumi la 700 titolojn de nia 
libroservo! Ni ankaŭ povos manĝi kaj dormi surloke kaj turismi en la ĉirkaŭaĵo. 
Petro Chrdle, fondinto de Kava Pech, venos de Prago por prezenti al ni la 
librojn de sia eldonejo, priskribi la vivojn de Bertha Von Suttner kaj Francisko 
Vladimiro Lorenz kaj malkovrigi la turismajn kuriozaĵojn de Ĉeĥio. 
Kjara Raggi, el Italio, kantos 
por ni dum la sabata vespera 
spektaklo,  
Sabaton matene, ni vizitos en 
Saint Nicolas de Port la 
Muzeon pri kino kaj 
fotografio: de la pratempo 
ĝis nuna cifereca tekniko, sur 
pli ol 1000m2, 3000 objektoj 
aperos al ni, kaj ni eĉ povos 
lude eksperimentumi! 

ESPERANTO-NANCY-54 kaj  
ESPERANTO FRANCE-EST 

en amikaj rilatoj kun  
BAVELO  

invitas vin al la : 

87a Regiona Staĝo de Esperanto  
la  27/28/29ajn de marto 2020  

en Centre de Loisirs d'Art-Sur-Meurthe 
36 avenue de la Chartreuse,  

FR-54510 ART SUR MEURTHE 
(N.48.66217°    E.6.25104°) 

Por atingi C.L.A.M. el la staci-domo 
de Nancy, uzu la buson de linio 20, 
kaj eliru ĉe la haltejo “Repentir” 



La aliĝ-kotizo entenas la partoprenon 
al elektita kurso aŭ prelego kaj al la 
distra vespero.   

Eksterlandaj partoprenantoj ricevos 
senpage nian bultenon La Informilo 
dum unu jaro. 

Por pliaj informoj : 
esperanto-nancy-54@laposte.net 
Tel. 00 33-(0)6.77.90.49.61 
Jean-Luc Thibias 
Daŭre aktualigitaj informoj ĉe: 
http://esperanto.france.est.free.fr  

ALIĜOJ   

Ĉef-aliĝanto abonanta al "La Informilo" aŭ loĝanta ekster 
Francio 

25 € 

Ĉef-aliĝanto ne abonanta al "La Informilo" kaj loĝanta en 
Francio  

43 € 

Kun-aliĝanto (sama adreso kiel ĉef-aliĝanto)  20 € 
Junulo inter 10 kaj 25 jaroj 12 € 
Infanoj malpli ol 10 jaroj 3 € 

1 lito por unu nokto en du-lita ĉambro: (1) 17 € 

Matenmanĝo:    4 € 

Tag- aŭ vesper-manĝo sen trinkaĵo (eblas vegetara manĝo) 10 € 

1 lito por unu nokto en du-lita ĉambro + matenmanĝo (1) 21 € 

duon-pensiono: 1 lito por unu nokto en du-lita ĉambro +     
matenmanĝo + 1 manĝo sen trinkaĵo (1) 

28 € 

kompleta pensiono: 1 lito en du-lita ĉambro + maten-manĝo 
+ 2 manĝoj sen trinkaĵo (1) 

36 € 

Atentu:  
la nombro de disponeblaj litoj estas limigita: la unuaj respondintoj 
estos la unuaj servitaj. Se ne plu estos litoj en du-lita ĉambro, eble 
povos esti proponita lito en plur-lita ĉambro, aŭ necesos trovi 
ĉambron en proksima hotelo.  

(1) La centro ne disponigas tualet-tukojn, bonvolu mem kunporti ilin. 



Aliĝilo por la 87a Regiona Staĝo de Esperanto  
en Art Sur Meurthe la  27 / 28 / 29ajn de marto 2020  

ĉef-aliĝanto 

kun-aliĝantoj 

Nombro da manĝoj kaj da tranoktadoj 
en C.L.A.M. 

Vendrede 
27 

Sabate 
28 

Dimanĉe 
29 

Matenmanĝo     

Tagmanĝo     

Vespermanĝo     

1 lito en du-lita ĉambro    

Vizitoj al la muzeo pri kino kaj foto (4 €)    

Ni deziras disdoni liston de partoprenantoj al ĉiuj staĝanoj. Se vi akceptas esti 
sur tiu listo, ni bezonos vian konsenton. Forstreku la nevalidan deziron.   
Mi akceptas, ke la ĉi subaj jesaj elementoj aperu en la listo. 

Subskribo: 

NNomoj: jes ne Poŝta adreso: jes ne Ret-adreso: jes ne Telefono: jes ne 

S-ro 
S-ino 

Familia nomo Persona nomo Malpli ol 25  
aŭ studento 

Aliĝ-
kotizo 

Elektita 
kurso  

1      

2      

3      

4      

Adreso 

 

 

Telefono:                                     
Ret-adreso: 

Mi preferas vegetaran manĝon (signu)   

Mi pagas (minimume la aliĝkotizon) jenan sumon:                                € 
 per franca ĉeko al Esperanto Nancy 54  
 per franca poŝta ĝiro al Esperanto Nancy 54 CCP 4786-82 J NANCY 
 per “Sepa” ĝiro al Esperanto Nancy 54  

IBAN FR49 2004 1010 1004 7868 2J03 140 BIC PSSTFRPPNCY 
Aliĝantoj ekster la eŭro-zono povas pagi surloke  
Krom grava evento, la aliĝ-kotizo ne estas repagebla. 



 Provizora Programo: Bonvolu sendi la aliĝilon kaj vian 
antaŭpagon al : 
Micheline Colnot 
15 rue de Lavaux 
54520 LAXOU 
Ĉekoj je la nomo de:  
Esperanto Nancy 54 
CCP 4786-82 J NANCY 
IBAN FR49 2004 1010 1004 7868 
2J03 140 BIC PSSTFRPPNCY 
Pliaj informoj ĉe  
esperanto-nancy-54@laposte.net 
Tel. 00 33-(0)6.77.90.49.61 
La surloka organizado estas prizor-
gata de la grupo de Nancio 
Por la distra vespero ni ĝuos la kon-
certon de Kjara Raggi. 

Vendrede 27-an de marto 2020 
• 17a Akcepto de unuaj alvenantoj 
• 19a Vespermanĝo 
• 20a Interkona vespero.  

Por la interesatoj ebleco viziti la 
centron de Nancio.  

 
Sabate 28-an de marto 2020 
• 8a ĝis 9a Matenmanĝo 
• 9a Vizito al la Muzeo pri kino kaj 

foto en Saint Nicolas de Port 
• 12a30 Tagmanĝo 
• 13a30/14a30 Akcepto de pliaj  

alvenantoj 
• 14a15/14a45 Prezento de la no-

vaj libroj de la Libroservo 
• 15a/18a Kursoj A, B, D- prelego 

de Petro Chrdle pri Kava Pech, 
Bertha Von Suttner, F.V. Lorenz. 

• 18a libroservo 
• 19a Vespermanĝo 
• 20a30 Koncerto de Kjara Raggi 
• Knjapo 
 
 Dimanĉe 29-an de marto 2020 
• 8a ĝis 9a Matenmanĝo 
• 9a /10a30 Kursoj A, B, D:

daŭrigo de la prelego de Petro 
Chrdle: la vidindaĵoj de Ĉeĥio 
kaj la Esperanto-muzeo de  
Svitavy. 

• 10a30/12a Daŭrigo de la kursoj 
A kaj B, D; buntaj prezentoj 

• 12a30 Tagmanĝo 
• 14a Fino de la staĝo  

(eble kunveneto de la komitato 
de Espéranto France-Est.) 

KURSOJ 
A: Komencantoj (débutants) 

Catherine Hel. 
B: Paroliga kurso 

Edmond Ludwig 
D: Prelegoj:  

Petro Chrdle 
pri libroj de la  
eldonejo Kava 
Pech, Berthe 
Von Suttner, F.
V. Lorenz, turis-
maj vidindaĵoj 
en Ĉeĥio 

Esperanto Nancy 54 estas asocio laŭ leĝo de 1901 RNA N° W543008998 


