NORD-AMERIKA SOMERA KURSARO
*** 30 junio - 9 julio. 2015 ***
Ĉi-jare NASK kuniĝas kun la Kino-Teatro-Festivalo (KTF). KTF provizos atelierojn kaj prelegojn posttagmeze kaj vespere kun fokuso je filmfarado.
La ĉefa festivala okazaĵo, estos sabate vespere kiam ni prezentos novajn filmojn en Esperanto inkluzive de mallonga filmo farita de NASK- kaj KTFpartoprenantoj. La KTF-teamo invitas vin partopreni kiel aktoro, filmrecenzulo, video-muntadulo, muzikisto aŭ volanta helpanto. Kio ajn via intereso,
KTF bonvenigas vin kiel NASK-studenton ĝui la kvar tagojn de la festivalo kun la KTF-partoprenantoj. Vizitu www.kotofesto.org por detaloj.
Uzu ĉi tiun formularon por aliĝi kaj por NASK kaj por KTF:
•
NASK-Loĝado (kun manĝo) estas de la 30a junio (vespermanĝo) ĝis la 9a julio (matenmanĝo).
•
KTF-Loĝado (kun manĝo) estas de la 30a junio (vespermanĝo) ĝis la 5a julio (matenmanĝo).
Nomo: ____________________________________________ Nomŝildo: ________________________________________
(Kiel vi preferu, ke via nomo aperu sur via nomŝildo? Bv. skribi klare tiel: Persona FAMILIA (ekzemple, Maria SANCHEZ)
Naskiĝdato (J/M/T): ___________________________

Sekso: ____________________

Adreso:_______________________________________________________________________
Urbo:_________________ Ŝtato/Provinco, poŝtkodo: _____________________Lando: __________________
Telefonnumero: _________________________________ Ret-adreso: _________________________________
Loĝado: (La 12a de junio estas la limdato por garantiita loĝado.)
Ĉiu partoprenanto dividos du-personan dormĉambron kaj dividoas banĉambron kun alia du-persona dormĉambro.
Mi ŝatus dividi dormĉambron kun:______________________________________________________________
Specialaj bezonoj aŭ manĝaj aŭ fizikaj: ____________________________________________________________________
Mi ŝatus prezenti specialan temon por unu el la vesperaj programoj (bonvolu priskribi): _____________________________
____________________________________________________________________________________________________
Mi alvenos per (Flugo, Trajno, Buso, Aŭtomobilo): _______________Mi bezonas informon pri transportado. (Bonvolu klarigi kian informon):
____________________________________________________________________________________________________________________
Bonvolu elekti vian preferatan nivelon. Vi povos ŝanĝi post via alveno se vi trovos ke vi estas en la malĝusta grupo. Pro la fakto ke ne estas kurso
por komencantoj, estus plej bone se vi jam finus baznivelan kurson, ekzemple kiel vi povas trovi ĉe: www.lernu.net .
▢Postbaza

▢ Meznivela

▢ Supera
Kostoj:
NASK Kotizo kaj loĝado
KTF kotizo kaj loĝado

Mi aliĝas por: ▢ NASK (Ok tagoj, naŭ noktoj)

Antaŭ 15a aprilo
735 usonaj dolaroj
400 usonaj dolaroj

Post 15a aprilo
785 usonaj dolaroj
450 usonaj dolaroj

▢ KTF (Kvar tagoj, kvin noktoj)

Kun Loĝado (Elektu A de la “Kostoj” kaj subtrahu C, D se taŭgas por NASK aŭ KTF)
A. Kostoj (inkluzivas kotizon, loĝadon kaj tri manĝojn tage)……………………………………….US$________
B. Aldona kosto por privata dormĉambro se vi elektus (NASK: US$220, KTF: US$110..…………US$________
C. Mi ne partoprenos en iuj el la filmfestivalaj aktivoj (subtrahu US$ 20 se vi aliĝas al NASK)……US$_______
D. Mi ricevas stipendion kiu valoras……............................................................................................ US$_______
Finaj kostoj (subtrahu ian stipendion):…………………..……………………………………….…………US$ ________
Sen Loĝado: (Elektu E aŭ F kiel taŭgas por NASK aŭ KTF kaj aldonu US $50 post la 15-a de aprilo)
E. Kurskotizo sen loĝado kun tagmanĝo tage (NASK: US$390, KTF: US$200)……………….……US$_______
F. Kurskotizo sen loĝado, sen manĝo (NASK: US$325, KTF: US$175)…………………….………US$________
Finaj kostoj:…………………..…………………………………………….……………………………….US$ ________
Mi pagas per:

ĉeko

internacia bankmandato

internacia poŝtmandato

(Skribu la pagon al: “Esperantic Studies Foundation – NASK Account”)
Aŭ pagu per kreditkarto: ĉe http://esperantic.org/en/education/nask Vi havos du elektojn: aliĝu al PayPal senpage kaj sendu la pagon per la sistemo
de PayPal; aŭ uzu PayPal-on kiel perilon por pagi per kreditkarto (oni ne devas membriĝi en PayPal). Vi povas ankaŭ pagi per Esperanto-USA:
http://Esperanto-usa.org/retbutiko/
Sendu ĉi tiun plenigitan dokumenton kun ĉeko aŭ bankmandato (aŭ indiku, ke vi pagis per kreditkarto) antaŭ la 12a de junio al:
Ellen M. Eddy
11736 Scott Creek Drive SW
Olympia WA 98512 USA
Tel. 360-754-4563 eddyellen@aol.com

Enketo pri Partoprenantaj Interesoj por Posttagmezaj kaj vesperaj aktivaĵoj:
Bonvolu indiki vian intereson por fari dum NASK kaj KTF (elektu ĉiujn kiuj taŭgas):
☐ Ekskursi (Muzeoj, historiaj lokoj, promenado, ktp)
☐ Partopreni prelegojn
☐ Ludi ludojn
☐ Danci
☐ Prezenti vian specialan fakon
☐ Lerni bazan scenar-verkadon
☐ Kiel meti videojn en vian propran YouTube- aŭ Vimeo-kanalon
☐ Helpi fari mallongan filmon en Esperanto
☐ Krei vídeon uzante vian inteligentan telefonon
☐ Lerni pri sono kaj lumigado
☐ Helpi kritiki Esperantajn filmojn
☐ Lerni la bazojn de videa muntado
☐ Esti oficiala fotisto por NASK
☐ Fari preskaŭ ion ajn se mi uzas Esperanton
☐ Aliaj _________________________________________

