
ZLOT RADOŚCI REGIONU 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

              

                  Anonimowych Alkoholików

Łazy
9 – 11 WRZEŚNIA 2022

ORGANIZATOR:
REGION ZACHODNIOPMORSKI AA

Adres warsztatów:

Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Fala 1”
Łazy k. Mielna
ul. Gościnna 5; GPS: 54.3060°N 16.1980°E



OPŁATY I REZERWACJE:

1. Opłata w wysokości 20 zł osoby dorosłe, 10 zł dzieci (koszty 
organizacyjne) - płatne na miejscu.
2. Zaliczkę w wysokości 135 zł lub opłatę za całość pobytu należy 
wpłacić na podane poniżej konto do dnia 31.09.2022. 
3. Koszt pobytu od piątku 09.09.2022, od godz. 11.00 do niedzieli 
11.09.2022 do godz. 17.00, wraz z pełnym wyżywieniem to 265,00 
zł – dorośli, 140 zł dzieci 4 – 10 lat, dzieci poniżej 4 roku życia  - 
bezpłatnie. Ośrodek przyjazny zwierzętom , koszt pobytu 35 zł za 
dobę ( bez wyżywienia 

Uwaga! Ośrodek dysponuje ograniczoną ilością miejsc 
noclegowych. Po wyczerpaniu miejsc będzie kierował do ośrodków 
ościennych. Równocześnie nie gwarantuje takich cen jakie 
obowiązują w Fali 1. Istnieje także możliwość rezerwacji i opłacenia
pojedynczych noclegów i pojedynczych posiłków przez osoby, które
nie mogą uczestniczyć w całych warsztatach, w cenach: 
- Nocleg – 50 zł za jedną osobę, bez względu na rodzaj pokoju oraz 
bez możliwości zmniejszenia liczby osób w poszczególnych 
pokojach, 
- Koszty posiłków – 25,00 zł za osobę za każdy posiłek (śniadanie, 
obiad lub kolację),
- Biesiada grillowa z kiełbaskami i kaszankami – 15,00 zł za osobę.

Santander Bank Polska 97 1090 1870 0000 0001 1145 8158, w 
tytule przelewu wpisując: 
Imię i Nazwisko rezerwującego, liczbę osób, ich płeć z dopiskiem



Zlot Radości AA Regionu Zachodniopomorskiego – 09 - 
11.09.2022. 

 PRZED OPŁACENIEM KOSZTÓW KONIECZNA JEST
REZERWACJA MIEJSC W OŚRODKU.

Obowiązkowej rezerwacji należy dokonywać do dnia 31.08.2022
(od godziny 8.00 do 20.00) kontaktując się bezpośrednio z

ośrodkiem „Fala 1”: 
- telefonicznie: +48 669 055 742 

(w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00)
- mailowo: fala1@fala1.pl

Uwaga! W sprawach problemowych związanych 
z zakwaterowaniem i posiłkami można kontaktować się 

również z Marcinem AA - kom. 513 164 833 
oraz Tomaszem AA – kom. 690 892 037

Imprezy towarzyszące:
- zajęcia dla dzieci z animatorką

- przedstawienie teatralne
- indywidualne wycieczki rowerowe

- spacery
- masaże (odpłatnie )

- rejs po jeziorze Jamno – (odpłatnie)

mailto:fala1@fala1.pl


PROGRAM ZLOTU

PIĄTEK, 09 WRZEŚNIA
godz. 10.00.  – Przyjazd, zakwaterowanie, rejestracja 
godz. 17.30. – 19.00. – Kolacja (sala restauracyjna)
godz. 19.15. – 19.45. – Rozpoczęcie Zlotu Radości , informacje 
organizacyjne ( sala konferencyjna )
godz. 20.00. – 21.30. – Mityng otwarty „ O rodzinie „ Intergrupa 
Morena ( sala konferencyjna )
godz.21.00. – Biesiada grillowa

SOBOTA, 10 WRZEŚNIA
godz. 08.00.  – 9.30. - Śniadanie (sala restauracyjna)
godz. 11.00 – 13.00. – Przedstawienie teatralne pt. „Akompaniator 
„ w wykonaniu Żanety Gruszczyńskiej – Ogonowskiej i Wojciecha 
Rogowskiego  (sala konferencyjna)
godz. 13.15. – 14.45. –  Obiad  (sala restauracyjna)
godz. 14.45. – 16.30. – Czas na relaks
godz. 16.30. – 18.00. – Mityng otwarty „ Niesienie posłania AA” 
Intergrupa Fala (sala konferencyjna)
godz. 18.00. – 19.30. – Kolacja (sala restauracyjna) 
godz. 20.00. – 21.30. – Mityng otwarty „Krok I” – przedstawiciele 
poszczególnych Intergrup. (sala lobby)
godz. 20.30. – Zabawa taneczna ( sala konferencyjna)

N  IEDZIELA, 11 WRZEŚNIA  
godz.  8.30. – 10.00. – Śniadanie (sala restauracyjna) 
godz. 10.15. – 13.00. – Mityng otwarty „Sponsorowanie „ – 
Intergrupa Port. Zakończenie Zlotu Radości  (sala konferencyjna)
godz. 13.15. – Obiad ( sala restauracyjna)

Zwrot kluczy do pokojów do godz. 17.00. 



Z wielką przyjemnością i z całego serca zapraszamy wszystkich
AA wraz z rodzinami i przyjaciółmi na Zlot Radości Regionu

Zachodniopomorskiego AA. Zapraszamy również serdecznie
przyjaciół z bliskich nam wspólnot 12 – krokowych.


