
Ogólnopolskie Warsztaty VII TRADYCJI 

Anonimowych Alkoholików 

14-16 października 2022 Łazy 
ORGANIZATOR: REGION ZACHODNIOPOMORSKI AA 

Adres warsztatów: Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Fala 1” 

Łazy k. Mielna ul. Gościnna 5; GPS: 54.3060°N 16.1980°E 

W ośrodku dostępnych jest 112 pokoi 2-osobowych i 19 pokoi 3-osobowych (decyduje kolejność rezerwacji: pokoje 
2-osobowe przydzielane są w pierwszej kolejności, a pokoje 3-osobowe po wyczerpaniu się miejsc w pokojach  
2-osobowych). 

OPŁATY I REZERWACJE: 

1. Opłata w wysokości 20 zł (koszty organizacyjne) - płatne na miejscu. 

2. Zaliczkę w wysokości 135 zł należy wpłacić na podane poniżej konto do dnia 30.09.2022. 

3. Koszt pobytu od piątku 14.10.2022, od godz. 11.00 do niedzieli 16.10.2022 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 30.09.2022 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 oraz dopisek: Warsztaty VII TRADYCJI 14-16. października 2022 

3. PRZED OPŁACENIEM KOSZTÓW KONIECZNA JEST REZERWACJA MIEJSC W OŚRODKU. 

Obowiązkowej rezerwacji należy dokonywać do dnia 30.09.2022 (od godziny 8.00 do 16.00) kontaktując się 
bezpośrednio z ośrodkiem „Fala 1”:  

- telefonicznie: +48 669 055 742  /  mailowo: fala1@fala1.pl 

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

również z Radkiem AA - kom. 606 443 931  

 

 

 

 



PROGRAM WARSZTATÓW 

PIĄTEK, 14 października 2022 

godz. 11.00 – 18.00 – Przyjazd i zakwaterowanie 

godz. 18.00 – 19.00 – Kolacja 

godz. 19.00 – 20.30 – Warsztat - Historia złotówki w kapeluszu - spiker Lesław z Ełku 

godz. 20.30 – 20.45 – przerwa 

godz. 20.45 – 22.15 – Mityng - Samowystarczalność „Gdzie pieniądze i duchowość łączą się”. 

 

SOBOTA, 15 października 2022 

godz. 08.00 – 9.00 – Śniadanie 

godz. 09.15 – 10.45 – Warsztat - VII Tradycja w Grupie - moderator Jacek, Słupsk 

godz. 10.45 – 11.00 – przerwa 

godz. 11.00 – 12.30 – Warsztat - VII Tradycja w Intergrupie - moderator Monika, Szczecin 

godz. 13.00 – 14.00 – Obiad 

godz. 14.15 – 15.45 – Warsztat - VII Tradycja w Regionie - moderator Zbyszek, Wasilków 

godz. 15.45 – 16.00 – przerwa 

godz. 16.00 – 17.30 – Warsztat - VII Tradycja w Grupach on- line. 

godz. 18.00. – 18.45 – Kolacja 

godz. 19.00. – 20.30. – Mityng - „Moja duchowość, a kapelusz” 

godz. 21.00. – Spotkanie integracyjne 

 

NIEDZIELA, 16 października 2022 

godz. 9.00 – 9.45 – Śniadanie 

godz. 10.00 – 11.15 – Warsztat – „Służba Krajowa - VII Tradycja” - spiker Janusz, przewodniczący Ze-
społu Powierniczego ds. Inwentury, Audytu i Finansów 

godz. 11.15 – 11.30 – przerwa 

godz. 11.30 - 13.00 – zakończenie warsztatów (w tym podsumowanie, wybór kolejnego organizatora, 
rozliczenie finansowe) 

godz. 13.15 – Obiad 


