Leśne Zacisze
Ośrodek Szkoleniowo - Hotelowy
Aleja XX-lecia 3 Teresin 96-515
XXVII ZLOT ANONIMOWYCH
JEDZENIOHOLIKÓW

http://www.zaciszeteresin.pl
Miejsca noclegowe 2,3,4 osobowe 40 zł za nocleg/za 1 osobę
(wcześniejsza rezerwacja umożliwi wybór pokoju).

Początek - Piątek 13 października 2017 r.
11.00 - osoby uczestniczące w Zgromadzeniu SKAJ
(rejestracja od godz. 10.00)
17.00 - pozostali (rejestracja od 15.00)
Zakończenie - 15 października 2017 r. po obiedzie
MAPA DOJAZDU:
Ośrodek "Leśne Zacisze" znajduje się w centrum Teresina i jest oddalony
40 km na zachód od Warszawy w kierunku Poznania.

Koszt posiłków:
Śniadanie 15 zł
Obiad 20 zł.
Kolacja 15 zł.
Liczba osób bez posiłków ograniczona ze względów
organizacyjnych.
Łączny koszt pobytu 1 osoby wynosi 180 zł tj. dwa noclegi,
posiłki od kolacji w piątek do obiadu włącznie w niedzielę,
akredytacja 10zł.

"Służba. Kroki w życiu i Wspólnocie"
13-15 Października 2017
Teresin

"Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym czego nie mogę zmienić,
odwagi abym zmieniał to co mogę zmienić
i mądrości abym odróżniał jedno od drugiego"
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby
mające problem z jedzeniem.
Mityngi i warsztaty są otwarte, może w nich wziąć udział
każdy zainteresowany
Zapraszamy także uczestników innych grup 12
krokowych, przyjaciół, rodziny, profesjonalistów oraz
osoby, które zastanawiają się czy AJ jest dla nich

Informację nt. preferencji żywieniowych prosimy zgłaszać na
maila wraz ze zgłoszeniem na zlot.
Osoby biorące udział w Zgromadzeniu SKAJ mogą wykupić
dodatkowo obiad w piątek.

Prosimy o zgłaszanie się na adres e-mail:
27zlot.aj.teresin@wp.pl
należy podać:
- ilość noclegów i posiłków
- potwierdzenie zapłaty zaliczki
Zgłoszenia na zlot przyjmujemy od 1 września 2017
Zaliczkę w wysokości 50 zł do 1 października prosimy
wpłacać
na konto SKAJ:
48 1240 6218 1111 0010 6376 8403
Stowarzyszenie Służb Grup AJ
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Zaliczka nie podlega zwrotowi

Dojazd z drogi krajowej 92 z Warszawy do Poznania/Łodzi skręcamy
w lewo do Teresina Niepokalanowa (albo w prawo gdy jedziemy w
kierunku Warszawy). Jedziemy około 2,5 km ul. Św. Maksymiliana Marii
Kolbe, mijamy tory kolejowe i ul. Szymanowską dalej prosto do skraju lasu.
Potem skręcamy w prawo w Aleję 20 lecia do numeru 3 tj. Ośrodek
Szkoleniowo Hotelowy „Leśne Zacisze”.
Dojazd z Warszawy "Kolejami Mazowieckimi" z dworca Warszawa
Śródmieście w kierunku zachodnim, pociągiem do Sochaczewa lub
Łowicza, wysiadamy na stacji Teresin Niepokalanów.
Z dworca kolejowego Teresin Niepokalanów idziemy ul. Lipową cały czas
prosto do Alei 20 lecia i w prawo do numeru 3. Czas dojścia około 10
minut.

Szczegółowy program zlotu dostępny będzie na miejscu.
W razie pytań można pisać lub dzwonić:
27zlot.aj.teresin@wp.pl
Osoby do kontaktu: Basia 500 004 995 Agata 794 936 251

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

