第98回日本エスペラント大会（日韓共催大会）分科会申込要項
Kompendio de fakkunsido de la Komuna Esperanto-Kongreso en 2011
1. 日韓両国の参加者が一緒に楽しめるような共同
開催大会にふさわしい分科会を募集します。
2. もちろん例年の日本大会で開催されている分科
会も歓迎します。
3. エスペラントに関係のない分科会はお断りしま
す。
4. 分科会で使用する会議室代は無料です。
5. 開催準備，実施にかかわる経費（材料代，資料
代など）は，分科会主催者が負担してくださ
い。分科会参加者の合意があれば，参加者に実
費を負担していただくのでも結構です。
6. 必要な機材（パソコン，OHPなど）はご相談く
ださい。
7. 分科会責任者の方には日韓共同開催大会協力委
員になっていただき，分科会参加を通して大会
準備と運営にお力を貸していただきたく，ご協
力をお願いいたします。
8. 分科会ひとコマの時間は60分から90分です。調
整中。ふたコマが必要な場合はご相談くださ
い。
9. 責任者が大会に出席できなくなったなどの不測
の事態が生じた時，代わって会が開けるよう
に，副責任者を指定してください。
10. 責任者，副責任者の大会参加は必須です。
11. 大会後に分科会についてのご報告をいただきま
す。
12. 申込方法：下記の(1)から(9)までの情報を
メールで jek11s@jei.or.jpへ。または，
A4サイズの用紙に書いて，
ファックスで 055-922-3783（8時-17時）
郵便で 410-0012沼津市岡一色501藤巻方，日
韓共同開催大会事務局 宛てにお送りください。
13. 申込期限：2011年6月30日
※ ※ ※
(1) 申込日付
(2) 分科会名
(3) 主催団体
(4) 分科会の内容
(5) 責任者お名前／大会受付番号
(6) 責任者の連絡先
ファックス番号，携帯番号，メールアドレス
(7) 副責任者のお名前／大会受付番号
ファックス番号，携帯番号，メールアドレス
(8) 予想参加者数
(9) 開かれた分会か，会員のみ参加可能か。そのほ
か，必要コマ数，ご要望など

1. Ni varbas fakkunsidojn, kiujn povos ĝui
koreaj kaj japanaj partoprenantoj.
2. Kompreneble la fakkunsidoj kutimaj en la
lastaj japanaj kongresoj estas bonvenaj.
3. Ĉiuj fakkusidoj estu rilataj al Esperanto, aŭ
okazigitaj en Esperanto.
4. La ĉambro de kunsido estas senpaga.
5. La koston por preparado de fakkunsido kaj
materialoj mem kovru la proponinto de la
kunsido. Oni rajtas kolekti netan koston de
la ĉeestintoj, se ili konsentas.
6. Turnu vin al TEKO, se vi bezonas
komputilon, super-kapan projekciilon ktp.
7. Ni petas, ke la respondeculo de la
fakkunsido fariĝu membro de “La Japana
Kongresa Komitato (JKK)” kaj kunlaboru
por la organizado de la kongreso.
8. Unu kadro de kunsido daŭros 60 aŭ 90
minutojn. (pendata) Se vi bezonas du
kadrojn, konsiliĝu kun TEKO.
9. Por garantii la certan okazigon, ĉiu
fakkunsido havu vic-respondeculon.
10. Aliĝo de la ĉef- kaj vic-respondeculoj al la
kongreso estas nepra.
11. La raporto de la fakkunsido nepras.
12. Sendu ĉi-sube indikitajn informojn (1)-(9)
retpoŝte al: jek11s@jei.or.jp
fakse al: 055-922-3783 (8a-17a horo)
letere al: Sekretario de japana TEKO, ĉe
Huzimaki; Okaisiki 501, Numazu, 410-0012
13. La limdato estas la 30a de junio, 2011
※ ※ ※
(1) la dato de propono
(2) nomo de la fakkunsido
(3) proponanto (organizo aŭ societo)
(4) konciza enhavo de la fakkunsido
(5) nomo kaj kongresa numero de la
respondeculo
(6) informoj pri la respondeculo
faks- poŝtel- numeroj, retpoŝta adreso
(7) informoj pri la vic-respondeculo
nomo, kongresa numero, poŝtel-numero,
retpoŝta adreso
(8) supozata nombro de partoprenontoj
(9) (mal)fermiteco de la kunsido, via deziro,
ekzemple, kiom da kadroj vi bezonas.

