Drodzy przyjaciele Al-Anon, Alateen i Al-Anon Dorosłe Dzieci

ZAPROSZENIE
na Spotkanie Służby Krajowej
Grup Rodzinnych Al-Anon
które odbędzie się w dniach 06-08 marca 2020 r.
Organizator: Region Gdański
Miejsce spotkania: Łazy, k. Mielna, w Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Fala 1”
ul. Gościnna 5;
GPS: 54.3060°N 16.1980°E
Zgłoszenia uczestników należy dokonać do dnia 28 lutego 2020 r. telefonicznie lub mailowo
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
Osoby, które z przyczyn losowych nie będą mogły przybyć na spotkanie a dokonały
wcześniejsze j reze rwacji są pros zone o zgłaszanie tego faktu pod wskazane wyżej kontakty
nawet po terminie 28 lutego 2020 r.
Uwaga! W sprawach problemowych związanych z zakwaterowaniem i posiłkami można
kontaktować się również z Sylwią Al-Anon - kom. 530 707 184 oraz Bożeną Al-Anon – kom.
508 582 000.
Łączny koszt pobytu wraz z pełnym wyżywienie m to 205,00 zł.
od piątku 06.03.2020 r. od godz. 11.00
do niedzieli 08.03.2020 do godz. 17.00
Powyżs za opłata obe jmuje: - dwa noclegi + następujące posiłki:
- kolacja w piątek;
- śniadanie, obiad, kolację w sobotę i przerwa kawowa z ciastem i owocami w sobotę
- śniadanie i obiad w niedzielę
oraz możliwość korzystania bez ograniczeń z kawy, herbaty, gorącej wody, wody z cytryną i miętą
przez cały czas pobytu.

w następujących ce nach:
- Nocleg – 35 zł za jedną osobę za dobę, bez względu na rodzaj pokoju oraz bez możliwości
zmniejszenia
liczby
osób
w
poszczególnych
pokojach,
- Ceny posiłków: - śniadanie – 20 zł., obiad – 20 zł., kolacja – 20 zł.
- Przerwa kawowa (ciasto + owoce) w dniu 07.03.2020 r. oraz możliwość korzystania bez
ograniczeń z kawy, herbaty, gorącej wody, wody z cytryną i miętą – 15,00 zł za jedną osobę przez
cały czas pobytu.
Uwaga! Istnieje także możliwość rezerwacji i opłacenia pojedynczych noclegów i pojedynczych
posiłków przez osoby, które nie mogą uczestniczyć w całym spotkaniu, w wyżej wymienionych
cenach. Istnieje możliwość zamówienia posiłków wegetariańskich. Należy to zgłosić podczas
rezerwacji do dnia 28 lutego 2020 r.
Pełne opłaty za pobyt będą przyjmowane w recepcji przez pracownika oś rodka w dniu
przyjazdu (wyjątek stanowią opłaty za nocleg, które pokryje Stowarzyszenie Grup Rodzinnych
Al-Anon w Poznaniu).
Ośrodek będzie wystawiał fakturę lub paragon za noclegi, do odbioru w recepcji w dniu
08.03.2020 r.
Rozkład busów z Koszalina do Łaz za pośrednictwem przewoźnika Pol-Trans bus (Tel. 600-966612) z przystanku ul. Armii Krajowej, Dworzec PKP, pętla (za taksówkami). Cena biletów 8zł.:
od pon. do piątku: 11.25,

14.35, 15.40 (kurs do Osiek – 3km przed Łazami), 17.25, 19.25.

sobota 6.50, 15.10
niedziela 7.05, 17.05.
Z Łaz do Koszalina w niedzielę z przystanku koło ronda: 7.45,

17.45.

Polecane przez „ośrodek Fala 1” taxi 602 528 042, 602 769 789, 602 387 155. Koszt przejazdu z
Dworca PKP z Koszalina do Łaz około 80-90 zł.
W przypadku braku dogodnego połączenia osoby, które przyjadą do Koszalina korzystając z PKP
lub PKS mogą liczyć na naszą pomoc przy dowozie do miejsca, w którym odbędzie się Spotkanie
Służb Krajowych (Łazy), zgłaszając taką potrzebę do Moniki Al-Anon pod nr tel. 506 513 233.
Na terenie ośrodka parking bezpłatny przez cały czas pobytu, w pokojach są dostępne ręczniki
i czajniki elektryczne.
W ramach pobytu ośrodek zapewnia dostęp do sprzętu medialnego: nagłośnienie, laptop, rzutnik,
flipchart, Internet-Wi Fi.

