PROGRAM
ZLOTU RADOŚCI
Piątek 29 czerwca 2018 r.
10.00 - 17.00 - Rejestracja uczestników
18.00 - Kolacja
19.00 - Otwarcie Zlotu Radości AA
KONCERT Hani - spotkanie z piosenką
duchowo-refleksyjną.
Sobota 30 czerwca 2018 r.
7.30 - 8.30 - Śniadanie
10.00 - 12.00 - Miting otwarty AA
miejsce: Szpital Psychiatryczny Węgorzewo
10.00 - 13.00 - Spotkanie z profesjonalistami
i przyjaciółmi AA
13.00 - 14.00 - Obiad
15.00 - 17.00 - Spotkanie z profesjonalistami
i przyjaciółmi AA - prowadzi Władysław Bratko
były Powiernik klasy A Służb Krajowych.
15.00 - 17.00 - Miting AA
18.00 - 19.00 - Kolacja
19.00 - 21.00 - Miting otwarty AA

Uroczystości i wydarzenia
towarzyszące Zlotowi Radości
Piątek 29 czerwca 2018 r.
21.00 - Ognisko w cenie opłaty organizacyjne
Sobota 1 lipca 201 7 r.
9.00 - Spływ Kajakowy rzeką Sapina
opłata: 45 zł/osoba (autokar, kajak, ratownicy)
21.00 - Zabawa - Disco 6 zł/osoba
Mityng AL-Anon - DDA – AL-Aten

Informacje
Piątek 30 czerwca 2018 r.
10.00 - 1 7.00 - Zupa rybna z kuchni polowej
- w cenie opłaty organizacyjnej

OPŁATA ORGANIZACYJNA 25 zł/osoba

INFORMATOR
ZLOTU RADOŚCI
32 lat AA
na Warmii i Mazurach
Węgorzewo - Rusałka
Centrum - P.T. Mazur
29-30 czerwca i 1 lipca 2018 r.

Sobota 30 czerwca 2018 r.
8.00 - 17.00 - Przedszkole zlotowe pod okiem
wykwalifikowanych przedszkolanek (gry, zabawy,

spacery, malowanie) możliwość rozmowy z
przedszkolankami w trakcie ogniska.

Zakwaterowanie i wyżywienie
Niedziela 1 lipca 2018 r.
9.00 - 10.00 - Śniadanie
10.00 - 11.30 - Miting AA
11.30 - 12.00 - Pożegnanie
12.00 - Obiad

nocleg doba 45 zł
wyżywienie całe 40 zł/dzienne,
opłata organizacyjna 25 zł
dzieci i młodzież do lat 16 zwolnione
są z opłaty organizacyjnej
cały koszt pobytu 195 zł
Namioty 1 5 zł/osoba
Camper 17 zł/osoba +10 zł energia elektryczna

Najmilszą dodatkową korzyścią płynącą
z przynależności do AA jest to,
że już nigdy nie będziesz sam.
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Drodzy przyjaciele
W tym roku mija 32 lat od czasu, gdy w 1986 r.
na Warmii i Mazurach Anonimowi Alkoholicy
spotkali się na pierwszym Mitingu AA.
Anonimowi Alkoholicy z Regionu
Warmińsko - Mazurskiego
zorganizowali Zlot Radości z okazji
32 lat AA na Warmii i Mazurach, który odbędzie
się w dniach 29 czerwca i 1 lipca 2018 r.
w Węgorzewie - Rusałka PT. Mazur.
Mamy nadzieję, że spotkanie będzie okazją do
wspólnych spotkań wszystkich Anonimowych
Alkoholików, ich rodzin oraz naszych przyjaciół.
W czasie naszego Zlotu Radości,
będzie nam towarzyszyło hasło:

Najmilszą dodatkową korzyścią płynącą
z przynależności do AA jest to,
że już nigdy nie będziesz sam.
Niech słowa zawarte w tym haśle
towarzyszą nam przez cały czas trwania
Zlotu Radości i w naszym codziennym
trzeźwym życiu.
Już teraz zarezerwujcie sobie czas
w ten weekend, aby być razem w Węgorzewie.
Serdecznie zapraszamy
Region Warmińsko - Mazurski AA

Preambuła
Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą
mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się
nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją,
aby rozwiązać swój wspólny problem
i pomagać innym w wyzdrowieniu
z alkoholizmu
Jedynym warunkiem uczestnictwa
we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.
Nie ma w AA żadnych składek ani opłat,
jesteśmy samowystarczalni
poprzez własne dobrowolne datki.

Zespół organizacyjny

tel.: 504 246 177

od godz. 20.00

camp.175@wp.pl
tel. 87 427 21 91

Rezerwacja

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą,

wyznaniem, organizacją lub instytucją,
nie angażuje się w żadne publiczne
polemiki, nie popiera ani nie zwalcza
żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać
w trzeźwości i pomagać innym
alkoholikom w jej osiągnięciu.
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Do zobaczenia
w Węgorzewie.

