
 

 

XXVI ZLOT ANONIMOWYCH 
JEDZENIOHOLIKÓW 

 

"MAJOWY ZLOT DLA SPRAGNIONYCH  
POZYTYWNEJ ENERGII" 

26-28 MAJA 2017 r. 

NAŁĘCZÓW 

"Boże, użycz mi pogody ducha,  

abym godził się z tym czego nie mogę zmienić, 

odwagi abym zmieniał to co mogę zmienić  

i mądrości abym odróżnił jedno od drugiego" 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby mające problem 

z jedzeniem.  

Mityngi i warsztaty są otwarte, może w nich wziąd udział 

każdy zainteresowany 

Zapraszamy także uczestników innych grup 12-

krokowych, przyjaciół, rodziny, profesjonalistów oraz 

osoby, które zastanawiają się czy AJ jest dla nich 

 

 
 

ARCHIDIECEZJALNY DOM REKOLEKCYJNYP  
PW. MATKI  BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ  

 ul. Prusa 28 
 24-150 Nałęczów 

http://jabluszko.kuria.lublin.pl/ 

koszt zlotu bez wyżywienia - 80 zł + 10zł akredytacja 

koszty posiłków: 

śniadanie - 5 zł 

obiad - 15 zł 

kolacja - 5 zł 

całkowity koszt zlotu z wyżywieniem - 130 zł + 10zł 
informację nt. preferencji żywieniowych prosimy zgłaszad na maila 

wraz ze zgłoszeniem na zlot 

osoby biorące udział w Zgromadzeniu SKAJ mogą wykupid dodatkowo 

obiad w piątek 

Mamy 100 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3, 4 i 

wieloosobowych, decyduje kolejnośd zgłoszeo 

dostępny jest też parking -  55 miejsc  

Prosimy o zgłaszanie się na adres e-mail: 

naleczow.zlot.aj@gmail.com 

należy podad: 

- ilośd noclegów i posiłków 

- potwierdzenie zapłaty zaliczki 

 

Zaliczkę w wysokości  50 zł do 1 maja prosimy uiszczad 

na konto SKAJ: 

48 1240 6218 1111 0010 6376 8403 

Stowarzyszenie Służb Grup AJ 

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa 

zaliczka nie podlega zwrotowi 

 

 

 

 

Początek - Piątek 26 maja 2017 r. 

11.00 - osoby uczestniczące w Zgromadzeniu SKAJ 

(rejestracja od godz. 10.00) 

17.00 - pozostali (rejestracja od 15.00) 

Zakooczenie - 28 maja 2017 r. po obiedzie 

 

MAPA DOJAZDU: 

 

PKP jest oddalone od miasta ok 6km od ośrodka w Nałęczowie, 

korzystniejsze połączenie jest z Dworca PKS.  

Nałęczów jest oddalony od Lublina ok 28km i jest dogodne 

połączenie z dworca przy ul. Ruskiej w Lublinie ze stanowiska 6 

i 13 

Szczegółowy program zlotu dostępny będzie na 

miejscu. 

W razie pytao można pisad lub dzwonid: 

naleczow.zlot.aj@gmail.com  //  az.lublin1@wp.pl 

506296352 - Edward  //  505580849 - Ewa 

PRZYJEŻDZAJ , BY I W TOBIE SPEŁNIŁ SIĘ CUD!!! 

 


