
INFORMATOR
Zlot Radości

35 lat Wspólnoty Anonimowych Alkoholików na
Dolnym Śląsku.

 Miejsce Zlotu Radości: Zgorzelec budynek Miejskiego Domu Kultury.
 Budynek MDK, dawniej Górnołużycka Hala Pamięci jest budowlą  
centralną z 42 metrową kopułą. Obiekt otacza Park Miejski, Park Nad 
Nyski oraz skwer ks. Jana Popiełuszki. W odległości około 100 metrów 
znajduje się przejście graniczne,oraz centrum miasta. W niedalekiej 
odległości zabytkowa starówka Gorlitz.

 Termin Zlotu Radości : 02.- 04. wrzesień 2016 r.

 Dojazd: Z Wrocławia autostradą A-4 (165km.) Przez miasto przebiega 
linia kolejowa Wrocław – Legnica – Drezno oraz linia kolejowa Jelenia 
Góra – Węgliniec – Zielona Góra. Istnieje też możliwość dojazdu 
publiczną komunikacją autobusową.

Wyżywienie: W miejscu zakwaterowania śniadanie i obiad. Możliwość 
wyżywienia w bliskiej odległości na terenie miasta.

Opłata rejestracyjna: W wysokości 10 PLN pobierana przy rejestracji.

 Zakwaterowanie:  Sugerujemy zakwaterowanie w Domu Turysty w 
którym do dyspozycji jest 100 miejsc noclegowych. Odległość od MDK 
około 80 m.
 Oferta zaproponowana przez Dom Turysty:
 - Rezerwujemy 100 miejsc noclegowych na dwie doby w pokojach 1,2,3,4
   i 5 osobowych.
 - Ilość miejsc w pokojach 1 i 2 osobowych jest ograniczona (decyduje
   kolejność zgłoszeń).
 - W przypadku braku miejsc w pokojach 1-2 osobowych uczestnicy będą 
   dokwaterowywani do innych osób w pokojach wieloosobowych.

– Cena noclegu = 64,00 zł/os/2 doby. - cena zniżkowa dla grup 



zorganizowanych ( pobyt 2 – dniowy, bez względu na rodzaj pokoju,
bez względu na ilość wykorzystanych noclegów).

– Oferujemy również wyżywienie po cenach zniżkowych: ( jak dla 
grup zorganizowanych)
śniadanie w formie bufetu w dniu 3 i 4.09. 2016 godz. 7.30. - 9.30. -
15,00 zł/os/1 dzień.
Obiad (dwudaniowy + napój) w dniu 2.09.16.- sobota (godz. 16.00) 
w cenie 25,00 zł /os. i w dniu 3.09.16. - niedziela (godz.15.00.) w 
cenie 25,00zł/os.

– Przeznaczamy również ok. 12-13 miejsc parkingowych na naszym 
parkingu płatnym mieszczącym się na podwórku obiektu. Cena za 
parkowanie = 12,00zł/1doba/auto osobowe.

– Chęć skorzystanie z wyżywienia i płatnego parkingu należy zgłaszać 
w momencie rezerwacji noclegów.

– Rezerwacja:
Osoby zainteresowane pobytem osobiście dokonują rezerwacji pod 
nr. telefonu 75 77 526 69 ; 796238427 ; e-amil: recepcja@dom-
turysty.pl
Dokonując rezerwacji proszę powołać się na hasło: „35 LAT AA 
NA DOLNYM ŚLĄSKU”
Rezerwację dokonywać należy najpóżniej do 31.05. 2016 (po tym 
terminie rezerwacje nie będą przyjmowane [po cenach zniżkowych 
lecz wg obowiązujących cen w obiekcie).
Po dokonaniu rezerwacji należy w terminie 7 dni dokonać pełnej 
wpłaty za zamówione usługi na konto bankowe – nr konta:
DOM TURYSTY-USŁUGI NOCLEGOWE
Sobczak Maciej, 59-900 Zgorzelec ul. Partyzantów 2
ING O/ZGORZELEC NR 70 1050 1575 1000 0090 6569 5018
Brak wpłaty w terminie oznaczać będzie że dana rezerwacja jest 
nieaktualna.
Doba hotelowa rozpoczyna się od godz.15.00. I trwa do godz.12.00. 
w dniu wyjazdu.

        Na ogólnych zasadach można zarezerwować miejsca noclegowe w 
        obiekcie położonym 1,5 km od MDK posiadającym 50 miejsc
         noclegowych „Doby Hotelowe Placebo”
        Aktualna cena za pokój 2 osobowy 115zł/doba, pokój 3 osobowy
        165zł/doba.
        Rezerwacja i aktualne ceny w  necie pod adresem booking.com    
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Na terenie miasta znajduje się  baza noclegowa o zróżnicowanym 
standardzie i cenniku. Informacja pod adresem w necie; booking.com

W odległości 2500m od MDK znajduje się camping:
Ardeli Roman 59-900 Zgorzelec ul. Lubańska tel/fax 757752436
opłata na polu namiotowym 20 PLN od osoby za dobę
nocleg w domku 2 osobowym 50 PLN od osoby za dobę.

Program Zlotu Radości

Piątek 2.09. 2016r.
15.00. rejestracja uczestników.
18.00. -19.30. Blok Spotkań AA. Dwa równoległe spotkania.
20.00.- 21.30. Spotkanie AA.
22.00. - Maraton filmowy.
Sobota 3.09. 2016r.
8.00.- 9.30. Spotkanie AA.
10.00.- 11.30. Spotkanie Otwarcia Zlotu.
12.00.- 13.30. Spotkanie AA. Dwa równoległe spotkania.
18.30.-20.00. Spotkanie AA. Dwa równoległe spotkania.
20.30.-22.00. Spotkanie AA.
Niedziela 4.09. 2016r.
8.00.- 9.30. Spotkanie AA.
10.00.- 11.30. Spotkanie AA. Dwa równoległe spotkania.
13.00.14.30. Spotkanie Zakończenia Zlotu.

W czasie Zlotu odbędzie się spotkanie Przyjaciół AA oraz spotkania Al-
anon . W razie potrzeby będzie możliwość zorganizowania spotkania 
zamkniętego AA.
Odbędzie się prezentacja historii Regionu Dolnośląskiego AA.
Odbędą się też imprezy towarzyszące, Koncert muzyczny,spacer po 
starym mieście oraz do Kaplicy Grobu Pańskiego oraz zabawa taneczna. 
Więcej szczegółów w folderze ,który zostanie przekazany w póżniejszym 
terminie.
Ewentualny kontakt Antek tel. 513877005 lub e-mail 
pindulaa@gmail.com

Serdecznie zapraszamy   



Organizator Region Dolnośląski AA.        


