
 

Kontaktu nin ĉe lille2015@lille2015.fr aŭ alvokante Julia ĉe +33 6 17 06 80 70 

Contactez-nous sur lille2015@lille2015.fr ou en appelant Julia au 06 17 06 80 70  

 

Akceptejo 
 

 60 volontuloj por akcepti la 

kongresanojn dum la unua tago kaj 

helpi kelkajn horojn en la kongreso 

 Volontuloj por helpi en la kongresejo 

pri materialoj 

 

 
Accueil 

 60 volontaires pour accueillir les congressistes 

le premier jour et aider quelques heures 

pendant le congrès 

 Volontaires pour aider sur le matériel dans le 

lieu de congrès 
 

Komunikado 
 

 Volontuloj por rilati kun restoracioj, 

hoteloj kaj butikoj, kaj proponi 

tradukojn en Esperanton de menuo 

aŭ akcepta dokumento (en hotelo) 

 Volontuloj por helpi al konsistigo de 

la honora komitato kaj trovo de alta 

protektanto 

 Volontuloj por informi en la urbo 

 
 

Communication 
 Volontaires pour contacter les restaurants, 

hôtels et commerces et leur proposer une 

traduction de leurs menus ou livret d’accueil 

en espéranto 

 Volontaires pour aider à la composition du 

comité d’honneur et trouver un président 

d’honneur 

 Volontaires pour informer en ville 

 

 

Sponsoroj 
 

 Proponi sponsorojn kaj iliajn 

kontaktinformojn 

 Prezenti Lille2015 kaj Esperanton al 

sponsoroj kaj konvinki ilin 

  
Sponsors 

 Proposer des sponsors et leurs contacts 

 Présenter le congrès et l’espéranto à des 

sponsors et les convaincre 

 

Ekskursoj 
 

 Buŝtradukantoj por traduki la francajn 

gvidistojn 

 Gvidantoj por gvidi grupon tra 

turismaj lokoj kaj klarigi ilin 

 Akompanantoj por helpi la gvidantojn 

pri praktikaĵoj (kontroli ĉeestantojn, 

zorgi pri la buso...) 

  
Excursions 

 Interprètes pour traduire les guides français 

 Guides pour mener un groupe à travers des 

lieux touristiques et en faire la présentation 

 Accompagnateurs pour aider le guide sur les 

problèmes techniques (contrôler les présents, 

s’occuper du bus...) 

Kiel helpi por organizado de Universala Kongreso? 
Comment aider à l’organisation du congrès mondial ? 

25an de julio 2015 – 1an de aŭgusto 2015 
 

 
 
 
 
 
 


