
ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Organizator – Intergrupa „Port" AA serdecznie zaprasza na:

WARSZTATY TRADYCJI 7 - 12

Warsztaty tradycji 7-12 planowane na 17-19 kwietnia 2020 zostały
przesunięte w czasie na 15-17 października 2021r.
Osoby, które dokonały wpłaty a z różnych przyczyn nie będą mogły
uczestniczyć w warsztatach w październiku mogą ubiegać się o zwrot
wpłaconych pieniędzy.
Ośrodek zwraca się z serdeczną prośbą o wyrozumiałość, także w temacie
zwrotów pieniędzy,  ponieważ  może  to  trochę  czasu  potrwać  oraz  aby  w
miarę możliwości potwierdzić swoje uczestnictwo w nich, a w przypadku
rezygnacji ośrodek zwróci wpłacone pieniądze, dla wszystkich ta sytuacja
jest trudna.

Warsztaty  odbędą  się  dniach:  15-17 października  2021  (piątek  –
niedziela)  w  Łazach,  k.  Mielna,  w  Centrum  Rekreacyjno-
Wypoczynkowym „Fala 1” ul. Gościnna 5; GPS: 54.3060°N 16.1980°E

Centrum  Rekreacyjno-Wypoczynkowe  „Fala  1”  to  pięknie  położony  na  ponad  trzech
hektarach terenu zielonego ośrodek, w bezpośredniej bliskości Morza Bałtyckiego (300
metrów).
-  W ośrodku dostępnych jest  112 pokoi  2-osobowych i  19 pokoi 3-osobowych (decyduje
kolejność rezerwacji: pokoje 2-osobowe przydzielane są w pierwszej kolejności, a pokoje 3-
osobowe po wyczerpaniu się miejsc w pokojach 2-osobowych).

Istnieją  warunki,  by  jednocześnie  podczas  warsztatów  AA,  swoje  warsztaty według
własnego planu pracy organizowały wspólnoty 12-krokowe.

- Serdecznie zapraszamy Wspólnoty DDA i Al–Anon. Równocześnie informujemy, że
podczas trwania warsztatów przyjaciele ze Wspólnot DDA i Al–Anon będą mięli do
dyspozycji dwie osobne sale przeznaczone na potrzeby ich spotkań i pracy.

-  Osoby, które przyjadą do Koszalina korzystając z  PKP lub PKS mogą liczyć na naszą
pomoc przy dowozie do miejsca, w którym odbędą się warsztaty.

   OPŁATY I REZERWACJE:  
1. Opłata w wysokości 5 zł (koszty organizacyjne) - płatne na miejscu

2. Zaliczkę w wysokości 50 zł należy wpłacić na podane poniżej konto do dnia
30.09.2021, resztę pieniędzy można wpłacić na miejscu w recepcji ośrodka.

3. Koszt pobytu od piątku 15.10.2021, od godz. 11.00 do niedzieli  17.10.2021 do godz.
17.00,  wraz  z  pełnym  wyżywieniem  to  195,00  zł  (opłata  obejmuje  dwa  noclegi  +
następujące posiłki: kolacja w piątek; śniadanie, obiad, kolacja i przerwa kawowa z ciastem i
owocami w sobotę, oraz śniadanie i obiad w niedzielę).
Uwaga!  Istnieje  także  możliwość  rezerwacji  i  opłacenia  pojedynczych  noclegów  i
pojedynczych posiłków przez osoby, które nie mogą uczestniczyć w całych warsztatach, w
cenach:



- Nocleg  –  30  zł  za  jedną  osobę,  bez  względu  na  rodzaj  pokoju  oraz  bez
możliwości zmniejszenia liczby osób w poszczególnych pokojach,
- Każdy z posiłków (śniadanie lub obiad lub kolacja) – 20,00 zł za jedną osobę za jeden
posiłek,

Santander Bank Polska 97 1090 1870 0000 0001 1145 8158, w tytule przelewu wpisując:
Imię i Nazwisko rezerwującego, liczbę osób, ich płeć. przynależność ( AA, Al.-Anon,
DDD) oraz dopisek: Warsztaty 23-25.10.2020.

   Wpłaty z zagranicy:  
numer IBAN: PL 97 1090 1870 0000 0001 1145 8158
numer SWIFT: WBKPPLPPXXX
Uwaga! Konto bankowe o numerze 97 1090 1870 0000 0001 1145 8158 jest kontem
ośrodka „Fala 1”, a nie kontem bankowym Fundacji BSK AA. Zatem wszelkich wpłat
na ten rachunek dokonujecie na własną odpowiedzialność!
3. PRZED OPŁACENIEM KOSZTÓW KONIECZNA JEST REZERWACJA MIEJSC
W OŚRODKU.
Obowiązkowej rezerwacji należy dokonywać od dnia 01.09.2021. do dnia 30.09.2021
kontaktując się bezpośrednio z ośrodkiem „Fala 1”:
- telefonicznie: +48 669 055 742 lub 94 318 29 91
- mailowo: fala1@fala1.pl
- lub  przez  formularz  rezerwacyjny  dostępny  na  stronie
ośrodka:   http://www.fala1.pl/kontakt/rezerwacja  
Uwaga! W sprawach problemowych związanych z zakwaterowaniem i posiłkami można
kontaktować się również z:
Radkiem AA - kom. 606 443 931 oraz Bogdanem AA – kom. 793 016 694

PROGRAM WARSZTATÓW:

   PIĄTEK,   15   października  

godz. 11.00. – 15.30. – Przyjazd i zakwaterowanie
godz. 16.15. – 17.30. – Tradycja VII
godz. 18.00. – Powitanie, kolacja – sala restauracyjna
godz. 20.00. – Mityng otwarty

SOBOTA,   16   października  

godz. 08.00. - 8.45. - Śniadanie – sala restauracyjna
godz. 08.45. – 10.00. – Tradycja VIII
godz.  10.00.  –  10.15.  –  Przerwa
godz. 10.15. – 11.30.  – Tradycja IX
godz. 11.30. – 11.45.- Przerwa
godz. 11.45. – 13.00. – Tradycja X
godz. 13.00. – 14.00 – Obiad – sala restauracyjna
godz. 14.00. – 15.00. – Czas wolny
godz. 15.00. – 17.15. – Tradycja XI 
godz. 17.15. – 17.30. – Przerwa
godz. 17.30. – 18.45. – Tradycja XII
godz. 19.00. – 19.45. – Kolacja
godz. 19.45. – 21.30. – Mityng otwarty
godz. 21.30. - Ognisko



NIEDZIELA   17   października  

godz. 9.00. - 10.00. – Śniadanie – sala restauracyjna
godz.  10.15.  –  13.00.  –  Mityng  otwarty
godz.  13.15.  –  Obiad– sala  restauracyjna.
Zwrot kluczy do pokojów do godz. 17.00.
Uwaga !!! Koszt pojedynczych posiłków i noclegów może ulec zmianie.
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