LELBA AUSTRUMU APGABALA KONFERENCE
2016. gada 17. un 18. septembrī
Ņubransvikas un Leikvudas draudzes telpās

PIETEIKŠANĀS
Lūdzam izpildīt atsevišķu veidlapu par katru dalībnieku/delegātu.

Uzvārds un Vārds: ______________________________________________________
Adrese: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Telefona numuri: ________________________________________________________
E-pasta adrese: ________________________________________________________
Draudze: ______________________________________________________________
Amats, uzdevumi draudze/dāmu komitejā: ____________________________________
Piedalīšanās konferencē:
c Draudzes delegāts (ar balstiesībām)
c Austrumu apgabala garīdznieks (ar balsstiesībām)
c LELBA, LELBĀL vai Apgabala amatpersona (ar balsstiesībām)
c Konferences dalībnieks (piedalīsies visā konferences norisē bez balsstiesībām)
Līdzbraucējs/i (piedalīsies atsevišķos konferences pasākumos):
Vārds/i, uzvārds/i __________________________________________________________

Lūdzam otrā lappusē atzīmēt, kuŗās ēdienreizēs līdzbraucēji kopā ar jums
piedalīsies. Ieeja lekcijās, nodarbībās – pret ziedojumu.
turpinājums à

1. Dalības maksa: $25.00 no delegāta/dalībnieka ……………….................. $ 25.00
2. Maltītes:
( ) Piektdienas vakarā: Piedalos saviesīgā vakarā baznīcas telpās
( ) Sestdienas pusdienas un vakariņas: $35.00 x ____ personas = $ _____
Brokastis pa brīvu viesnīcā sestdien un svētdien

( ) Svētdienas pusdienas: $10.00 x ____ personas = $ _____
3. Naktsmājas:

Holiday Inn Express & Suites
4 Tower Center Blvd., East Brunswick, NJ 08816

Viesnīcas istabas rezervēšana notiek izpildot šo reģistrācijas anketu; nav jāzvana viesnīcai.
Lūdzam ievērot, ka “Double Bed” istabu skaits ir ierobežots.

c Lūdzu rezervēt istabu Holiday Inn Express & Suites viesnīcā sekojošām naktīm:
___ piektdien, 16.sept.

___ sestdien, 17.sept.

___ svētdien, 18.sept.

“Single King” istaba (Single King bed): …….… $99.00 x ___ (naktis) =
“King Suite” istaba (King bed & sofa bed): ….... $99.00 x ___ (naktis) =
“Double Bed” istaba (limited supply): ………….. $99.00 x ___ (naktis) =

$ ______
$ ______
$ ______

.

c Naktsmājas sarunātas citur
vai
Es palieku kopā ar ______________________ vienā istabā
KOPĀ (1), (2), (3).......................... $ ________
PIETEIKŠANĀS LAPA kopā ar čeku, rakstītu uz LELBA Eastern District vārdu,
nosūtāma apgabala kasierim NE VĒLĀK PAR 9. SEPTEMBRI:
Vilnis Ore, 1060 Shady Lane, Harleysville, PA 19438
tel. (215) 353-0507 / epasts: vilnis.ore@verizon.net
Norādījumi rīkotājiem vai saimniecēm (īpašas diētas vajadzības, pārtikas alerģijas, u.c.)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Paraksts: _______________________________ Datums: ______________________

