
„…Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom 

w jej osiągnięciu…” 

Preambuła AA 

 

 

 

ZAPROSZENIE NAWARSZTATY 

SPONSOROWANIA 

Anonimowych Alkoholików 
 
 

Łazy, 1 – 3 KWIETNIA 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 

Serdecznie zapraszamy do współpracy 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. 

 

 

OPŁATY I REZERWACJE: 

1. Opłata w wysokości 5 zł (koszty organizacyjne) - płatne na miejscu. 

2. Zaliczkę w wysokości 135 zł należy wpłacić na podane poniżej konto do dnia 

01.03.2022. 

3. Koszt pobytu od piątku 01.04.2022, od godz. 11.00 do niedzieli 03.04.2022 do godz. 

17.00, wraz z pełnym wyżywieniem to 265,00 zł.  

Uwaga! 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. 



Opłatę w wysokości 265,00 zł za wszystkie noclegi i całe wyżywienie oraz opłaty za 

pojedyncze noclegi i pojedyncze posiłki należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 

25.03.2022 r. (po tym terminie ośrodek nie gwarantuje zapewnienia miejsc noclegowych) na 

konto: 

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 sponsorowania – 01-03.04.2022.  

 

3. PRZED OPŁACENIEM KOSZTÓW KONIECZNA JEST REZERWACJA MIEJSC 

W OŚRODKU. 

Obowiązkowej rezerwacji należy dokonywać od dnia 20.12.2021 do dnia 25.03.2022  

(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 Radkiem AA - kom. 606 443 931 oraz Ewą AA – kom. 

664 096 091 

 

 

 

 

PROGRAM WARSZTATÓW 
 

PIĄTEK, 1 KWIETNIA 

godz. 11.00. – 17.45. – Przyjazd i zakwaterowanie  

godz. 18.00. – 18.45. – Kolacja – sala restauracyjna 

godz. 19.00. – 20.30. – Warsztat – „Sponsorowanie fundamentem zdrowienia” 

godz. 20.45. – 22.15. – Mityng otwarty prowadzony przez Al.-Anon. 
 

SOBOTA, 2 KWIETNIA 

godz. 08.00.  – 9.00. - Śniadanie – sala restauracyjna 

godz. 09.15. – 10.45. – Warsztat „Dlaczego poszukałem sponsora i jak go znalazłem” 

godz. 11.00. – 12.30. – Warsztat „Zasady współdziałania sponsor – podopieczny” 

godz. 13.00. – 14.00. – Obiad – sala restauracyjna 

godz. 14.15. – 15.45. – Warsztat „Zagrożenia w relacjach podopieczny – sponsor” 

godz. 16.00. – 17.30. – Warsztat „Gotowość, uczciwość, otwarty umysł – niezbędne elementy 

pracy ze sponsorem w oparciu o program 12 kroków”  

godz. 18.00. – 18.45 – Kolacja 

godz. 19.00. – 20.30. – Mityng otwarty prowadzony przez DDA 

godz. 21.00. – Biesiada grillowa 
 

NIEDZIELA,  3 KWIETNIA 

godz.  9.00. – 9.45. – Śniadanie – sala restauracyjna  

godz. 10.00. – 13.00. – Mityng otwarty prowadzony przez AA. Zakończenie i rozliczenie 

warsztatów 

godz. 13.15. – Obiad 
 

Zwrot kluczy do pokojów do godz. 17.00.  

mailto:fala1@fala1.pl

