Ligu vin kun vera amiko
Jen valora amiko por vi! Religu vin … eklegu — ekligu vin kun:

Juna amiko
Kion Juna amiko ofertas?







Revuon por komencantoj kaj lernantoj
Instigajn, mallongajn, variajn legaĵojn
Materialon por diversaj aĝgrupoj
Zorgan akademian lingvo-kontrolon
Multajn eblojn por interagi kun la revuo
52-paĝajn numerojn, trifoje jare.

Niaj rondoj — el Urugvajo,
Kubo, Kongo DR kaj Ĉinio

Kiujn Juna amiko
celas?







Junulojn el kursoj kaj kluboj
Infanojn el esperantaj familioj
Lernejanojn ĉiunivelaj
Instruistojn de tiuj lernantoj
Adoleskulojn, memstudantojn
Komencantojn de ajna aĝo.
A-lande
Membreco (IPR presa)
Membreco (IPR reta)
Juna Amiko - jarabono
JA ekde 3 ekz., po

€ 18
€ 8
€ 14
€ 11

Pagovojoj:

B-lande
€ 20
€ 10
€ 16
€ 13

€
€
€
€





€ 10
€ 5
€ 11
€ 9

9
4
9
7

La ciferoj en nigro indikas la prezojn ekde la 1a de januaro, 2012.
Ĝis tiam validas la malpli altaj tarifoj, egale por 2012 kaj 2013.

Por ILEI: konto ilek-a ĉe UEA.
Por Juna amiko: konto juna-l ĉe UEA.
Nederlanda bankokonto de ILEI: ING
Bank N.V., kontonumero: 4676855; BIC:
INGBNL2A; IBAN: NL55ING
B0004676855. Por pagoj el ekster la
Eŭropa Ekonomia Areo, bonvolu aldoni
€5 por la bankokostoj.

------------ --------------- MENDILO ------------------------------------------------------------------------------Mi mendas aŭ donacas la sekvon:


Membrecon en ILEI por 

 2013 kun presita IPR (44p., 4-foje jare)
2012  2013 kun reta IPR (en formato PDF)
_______ abono(j)n por Juna amiko  2012  2013 (52p, 3-foje jare)

________

Pakon de dek ses numeroj de Juna amiko (1999-2010) po € 18 *

________

_____ ekz. de Detala Gramatiko de Esperanto (B. Wennergren) po €12.00 *
_____ ekz. De Manlibro pri Instruado de Esperanto (red. K. Kovats) po €8.50 *

________
________





Donacon al la Koleghelpa Kaso de ILEI, por membrigi indajn kolegojn

________

Donacon al Kaso Dazzini de ILEI, por subteni konferenc-partoprenadon

________

Donacon por sendi la revuon Juna amiko al indaj ricevantoj

________

Membrecon en ILEI por

2012

________
________

* aldonu 10% por sendokostoj.

SUME
Mi pagos per: CO-konto ilek-a

€ _____________

,

_____________________
Subskribo

CO-konto juna-l



Nederlanda banko-konto de ILEI



________________ _______________________

Loko

Dato

