ZLOT RADOŚCI

MIEJSCE ZLOTU
OŚRODEK
WYPOCZYNKOWO - REHABILITACYJNY

"BESKID"
ul. NADMORSKA 95
76-034 Sarbinowo Morskie

Sarbinowo
Morskie
31-VIII – 02-IX-2018r.

„Wiem, że nadchodzi taki czas, gdy trzeba robić coś więcej,
niż jedynie nieść posłanie innym alkoholikom.
W AA zmierzamy nie tylko do trzeźwości – próbujemy
też na powrót stać się obywatelami świata, który
kiedyś odrzuciliśmy i który nas odrzucił. To jest
ostateczny cel i wzór postępowania, do którego niesienie
posłania jest pierwszym, lecz nie ostatnim krokiem…”
Jak to widzi Bill” – List,1959r.

PROGRAM ZLOTU
Piątek 31 sierpnia
16:00 Przyjazd, zakwaterowanie, opłaty
uczestnictwa
18:00 Kolacja
20:00 Rozpoczęcie Zlotu przy ognisku
21:00 Mityng AA nocny otwarty
Sobota 01 września
08:00 Śniadanie
10:00 – 12:30 mityngi ,warsztaty, spotkania
13:00 – Obiad
15:00 – 17:30 mityngi, spotkania, warsztaty
18:00 Kolacja
20:00 mityngi ,spotkania, warsztaty
20:00 Bawimy się na trzeźwo zabawa
Taneczna
Niedziela 02 września
08:00 Śniadanie
10:00 - 12:00 mityngi spotkania, warsztaty
12:15 Zakończenie zlotu
13:00 Obiad

O.W.R. Beskid położony jest na bardzo
atrakcyjnym terenie o pow. 3,00 ha,
w odległości ok. 50 m od brzegu morza.
Usytuowany z dala od dróg komunikacyjnych
w otoczeniu zieleni , drzew , krzewów oraz
rozległych terenów służących rekreacji
i prawidłowemu wypoczynkowi. Ośrodek
„BESKID” stanowi kompleks trzech
budynków (stołówki połączonej z kawiarnią
i dwóch budynków hotelowych) odległość
pomiędzy budynkami wynosi 40m.
W ośrodku znajduje się kawiarnia z bilardem
i dyskoteką , boiska sportowe (piłka nożna,
koszykówka, siatkówka, kometka), duże place
zabaw, miejsce pod ognisko i grille.
Są dwie bawialnie dla dzieci , plac zabaw basen
odkryty , siłownia zewnętrzna , grota solna.
Cały teren ośrodka jest ogrodzony
i zabezpieczony.
Wszystkim zmotoryzowanym zapewniamy
bezpieczny parking.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWO
REHABILITACYJNY
„BESKID”
SARBINOWO MORSKIE
UL . NADMORSKA 95
UWAGA
Szczegółowy program zlotu otrzymacie w dniu
przyjazdu. Buton otrzymany przy opłatach
uczestnictwa upoważnia do korzystania z
dobrodziejstw ośrodka, zabawy i ogniska.

ZAKWATEROWANIE
I KOSZT UCZESTNICTWA
ZAKWATEROWANIE Z WYŻYWIENIEM
w pokojach standartowych 115 zł osobo-doba
O podwyższonym standardzie 125 zł osobodoba.
Apartament 140 zł osobo-doba
Pokoje studio 100 zł osobo/doba
Dziecko do 3 lat opłata pobytowa 25 zł
Dziecko 3 do 10 lat ½ wyżywienia
wspólne spanie 55 zł, osobne spanie
65 zł osobo-doba.
Dzieci nie płacą kosztów uczestnictwa.
PRZYKŁADOWY KOSZT POBYU
Jednej osoby w pokoju standartowym
2 razy nocleg z wyżywieniem 230 zł
Koszty uczestnictwa
20 zł
RAZEM
250 zł
WSZYSTKIE OPŁATY NA MIEJSCU
REZERWACJA U ORGANIZATORÓW
Tel: 506 161 388 w godz. do 21:30
Tel: 502 039 080 w godz. 17:00 - 22:00
INFORMACJE NA TEMAT ZLOTU
KONTAKT:
Tel: 506 161 388 w godz. do 21:30

UWAGA
Dla przyjaciół z Al-Anon
jest sala na mityngi

