DELEGĀTA PIETEIKUMS
2021. gada 21.-24. oktobrī
W Chicago - Lakeshore
644 N Lake Shore Dr
Chicago, IL 60611
$189 diennaktī

LŪDZAM IEVĒROT: Lūdzam aizpildīt pieteikuma veidlapu elektroniski šeit: www.alausa.org pirms 15. septembra,
kad ALA valde un kongresa rīcības komiteja nolems, vai ir pietiekama delegātu interese, lai turpinātu darbu pie
kongresa noturēšanas klātienē. Kongresa dalības maksas būs iespējams samaksāt vēlāk.
Pārstāvētās biedru organizācijas nosaukums:
Ja vēlaties pieteikties kā ATSEVIŠĶO BIEDRU DELEGĀTS vai KONGRESA VIESIS, lūdzu, sazinieties ar ALA biroju - projects@alausa.org, 301-340-1914.

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

Delegāta ALAs biedra pakāpe:

Organizācijas biedru maksa par 2020. gadu (neattiecas uz Mūža biedriem):

Samaksāta

Organizācijas biedru maksa par 2021. gadu (neattiecas uz Mūža biedriem):

Samaksāta

Delegāta amats savā organizācijā:

Kā delegāts, plānoju piedalīties šādos kongresa pasākumos:
21. oktobris
CETURTDIENA
Kokteiļu stunda
Driehaus muzeja
telpās

23. oktobris
SESTDIENA

22. oktobris
PIEKTDIENA
Kongresa atklāšana

Pusdienas

Pusdienas

Vakariņas un
saviesīgais vakars / balle

Vakariņas uz kuģīša
Odyssey klāju

24. oktobris
SVĒTDIENA
Rezolūciju pieņemšana

A. Delegāta reģistrācĳas maksa (ieskaita dalību visos kongresa pasākumos): $150
Delegāta dalības maksa, kas balstīta uz izmaksām, būtu ap $400. Kā dāvanu mūsu delegātiem ALA 70. jubilejā,
piedāvāsim jums visiem atlaidi!
LŪDZAM IEVĒROT: Covid–19 pandēmĳas situācĳas attīstību un ar to saistītos ierobežojumus dotajā brīdī ir grūti
paredzēt. Daudz kas atkarīgs no Čikāgas pilsētas un Ilinoisas štata noteikumiem. Ja atsaucība nebūs liela, var
gadīties, ka ALA kongresa norise klātienē būs jāatceļ. Tāpēc lūdzam Jūs atsūtīt pieteikuma veidlapu līdz 15.
septembrim un nokārtot delegāta maksu mēneša beigās, kad ALA paziņos, vai mainījušies pilsētas un štata noteikumi.
Ja delegātam brauks līdz viesis, kas nevēlas piedalīties visos pasākumos:
Individuāla pasākuma cenas paziņosim vēlāk, pēc 15. septembra.
Delegātam līdzi brauc ____ viesis/i.

Viesa/u vārds, uzvārds:

KAM SŪTĪT?
Lūdzam nosūtīt veidlapu, čeku (čeku pēc 15. septembra), kā arī jebkādas ALA biedru maksas, ko vēl būtu
jānokārto - ALA birojam. Reģistrācijas un biedru maksas var arī nokārtot elektroniski www.alausa.org.

American Latvian Association (ALA)
400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850

