DELEGĀTA PIETEIKUMS
Embassy Suites Denver Downtown
1420 Stout Street, Denver CO 80202
T: +1 303 592 1000

Pārstāvētās biedru organizācijas nosaukums:
Ja vēlaties pieteikties kā ATSEVIŠĶO BIEDRU DELEGĀTS vai KONGRESA VIESIS, lūdzu, sazinieties ar ALA biroju - alainfo@alausa.org, 301-340-1914.

Delegāta vārds, uzvārds:
Delegāta adrese:
Delegāta e-pasta adrese:
Tālr.:

Delegāta ALAs biedra pakāpe:

Organizācijas biedru maksa par 2019. gadu:
Organizācijas ALA biedru kopskaits:

Samaksāts
Delegāta amats savā organizācijā:
Datums

Organizācijas vadītāja paraksts

Kā delegāts, plānoju piedalīties šādos kongresa pasākumos:
Piektdiena, 3. maijs
Kongresa atklāšana
Pusdienas

Runās PAULS RAUDSEPS

Vakara pasākums KLKC
Kopā ar dzejnieku KĀRLI
VĒRDIŅU un mūziķi JĀNI
OZOLIŅU

Pusdienas

Viesis/i plāno piedalīties:

Rezolūciju pieņemšana

Runās JĀNIS BERGS

Vakariņas viesnīcā
Runās SANDRA KALNIETE

Kongresa balle viesnīcā
Kopā ar JŪRMALNIEKIEM

A. Delegāta maksa (ieskaita dalību visos kongresa pasākumos):
Delegātam līdzi brauc ____ viesis/i.

Svētdiena, 5. maijs

Sestdiena, 4. maijs

$250 līdz 15. aprīlim. Pēc tam $275.

Viesa/u vārds, uzvārds:

B. piektdien pusdienās $50

C. piektdienas vakara pasākumā $55

D. sestdien pusdienās $50

E. sestdien vakariņās / ballē $75

Kopā par A. + B. + C.+ D. + E. pievienoju čeku par $ _________

(čeks var būt kopējs, bet ar precīzu skaidrojumu)

KAM SŪTĪT?
..... Lūdzam nosūtīt pirmo veidlapas kopiju ALA birojam un otro veidlapas kopiju rīcības komitejai Denverā.
..... Čeku par Kongresa delegātu un viesu maksām izrakstīt un sūtīt tikai rīcības komitejai Denverā.
..... Jebkādas ALA biedru maksas, ko vēl būtu jānokārto - tās, lūdzu, sūtīt uz ALA biroju.

American Latvian Association
400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850

Latvian Culture Center of Colorado
10705 West Virginia Avenue
Lakewood, CO 80226
(Skat. piezīmes lapas otrajā pusē)

Piezīmes
Saskaņā ar 1985. gada ALAs kongresa lēmumu mandāta tiesības tiks piešķirtas tikai tiem kongresa delegātiem,
kuŗu pārstāvētās organizācijas samaksājušas gadskārtējo ALAs organizāciju biedra naudu arī par iepriekšējo,
resp. 2018. gadu. (Šis neattiecas uz organizācijām - Dzintara, Zelta vai Mūža biedriem.) Organizācijas $50
gada biedra maksu, lūdzu, sūtiet uz ALAs biroju!
Delegātus jāpiesaka vēlākais ar š. g. 15. aprīļa pasta zīmogu. Par katru delegātu, ko piesaka pēc noteiktā termiņa,
jāmaksā vēlās reģistrācijas maksa - $25, kas jāpievieno pieteikuma lapai un jānosūta ALAi (nevis rīcības komitejai).
Viesu biļetes centieties samaksāt līdz 15. aprīlim, bet pieņemsim maksājumus arī pie kongresa reģistrācijas galda, ja
vēl ir vietas.
Aizpildiet delegātu pieteikšanās veidlapas reāli izvērtējot savus plānus, lai mums būtu pēc iepējas precīzāks
dalībnieku skaits katram pasākumam.
Lūdzu, nosūtiet vienu Delegāta reģistrācijas pieteikuma kopiju uz ALAs biroju, un vienu Denvera rīcības komitejai, lietojot klātpievienotās aploksnes.
Piedāvājam reģistrāciju dalībai kongresā arī elektroniski. Reģistrācijas saite ir pieejama www.alausa.org.
Reģistrācijas maksas sūtiet Denveras kongresa rīcības komitejai:

Latvian Culture Center of Colorado
10705 West Virginia Avenue
Lakewood, CO 80226
Čekus lūdzam rakstīt “Latvian Cultural Center of Colorado” vārdā. Varat vienā čekā apvienot gan delegāta,
gan viesa maksu, bet nepieciešams rūpīgs paskaidrojums “memo” sadaļā vai uz veidlapas.
Maksājums ar kredītkarti iespējams caur centra mājas lapu: www.coloradolatvians.com. Atverot vaļā, uzreiz
redzama sadaļa ar piedāvājumu ziedot - caur šo saiti var samaksāt gan ar PayPal, gan ar kredīt- vai debetkarti.
Lūdzam, veicot maksājumu, norādīt, ka maksājums ir par dalības maksām ALA kongresam, nevis ziedojums!
Jautājumu gadījumā, lūdzu sazinieties:
Par delegātu reģistrācijas jautājumiem, ar ALA biroju:

alainfo@alausa.org / 301-340-1914

Par kongresa pasākumiem, ar rīcības komiteju:

vineta.berga@gmail.com

