
Polish ACA Intergrup #602

invites everyone to join us at 

the 6th Annual Polish ACA
Convention

1-3 October 2021

Where: Kozienice Centre for Recreation and Sport
Poland, 26 – 900 Kozienice
30 Bohaterów Studzianek Street

The cost of participation: 240 zł (€52)
(including 2 nights accommodation  in a guest house + full board + accreditation)

The program includes: 
- meetings
- speakers
- workshops
- bonfire
- time to have fun and relax 
- integration activities 
- coffee breaks

To register or get more information
send an email to 
zlot@dda.org.pl

Kozienice - a town situated 100 km from the 
capital city Warsaw, in Mazowieckie Voivodeship, 
Kozienice County. 

How to get there: frequent bus from Warsaw
(1 h & 40 min. journey) or 100 km by car.



Intergrupa ACA (DDA/DDD)

zaprasza na

VI ZLOT RADOŚCI DDA/DDD
1-3 października 2021

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu
   ul. Bohaterów Studzianek 30

26-900 Kozienice

 ZAPISY TYLKO PRZEZ FORMULARZ INTERNETOWY

Koszt uczestnictwa: 240 zł, na co składają się:

• noclegi: 110 zł (55 zł za dobę w budynku głównym (na ok. 80 osób, pokoje 2-osobowe z łazienkami; są
też 2 pokoje 4-osobowe). Pierwszeństwo noclegów w budynku głównym (ogrzewanym) mają osoby
rezerwujące  cały pobyt.  Można też  zarezerwować noclegi  w domkach za  budynkiem głównym (są
ciepłe, choć nieogrzewane) - w domku 6-osobowym cena 50 zł/noc, w domku 8-osobowym 40 zł/noc.
W każdym domku jest jedna wspólna łazienka.

• akredytacja: 32 zł  (opłata obowiązkowa, płatna niezależnie od długości pobytu: identyfikator, druk
materiałów, kawa, herbata, przekąski, ognisko).

• wyżywienie: 98 zł (wszystkie posiłki) lub 16 zł za wybrany posiłek (śniadanie, kolacja), 17 zł - obiad;

Informacje dotyczące wyżywienia:
• Mamy catering  zewnętrzny,  nie  ma możliwości  zamówienia  posiłków na miejscu,  po przyjeździe -

dlatego  informacje,  czy  wykupujesz  wszystkie  posiłki,  czy  tylko  wybrane,  podajesz  nam  podczas
zgłaszania chęci uczestnictwa w zlocie.

• Posiłki  -  śniadania  i  kolacje:  stół  szwedzki,  obiady:  porcje  standardowe  lub  zależne  od  diety  np.
wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe. 

• Można zamówić wybrane posiłki, można też poprosić, żeby np. kolacja w piątek była zostawiona na
później (będzie w Kawiarence Zlotowej na I piętrze), a obiad w niedzielę był wcześniej, bo ktoś ma
daleko do domu i chce wyjechać po ostatnim mityngu.

• Menu:
- śniadania: zimna płyta + parówki/ frankfurterki, jajecznica, jaja sadzone, tosty itp.
- kolacja: zimna płyta + ciepłe danie (racuchy, naleśniki, zapiekanki, sosy z makaronami/ryżem)
- woda z cytryną, kompot lub soki do posiłków i przy bufecie
- zimna płyta  (warzywa,  owoce,  wędliny,  sery,  twarożki,  sałatki,  płatki,  mleko,  pasty jajeczne,  jaja
z majonezem, tortille)
- obiady: zestawy dnia - codziennie inny ( uwzględniane są diety).

• Jeśli jesteś na diecie wegetariańskiej, bezlaktozowej czy bezglutenowej - poinformuj nas o tym,
zgłosimy zapotrzebowanie. 

• W naszej  Kawiarence Zlotowej przez cały czas dostępna będzie kawa i herbata oraz przekąski.
• Uwaga!  Weź ze sobą kubek i łyżeczkę do użytku w Kawiarence Zlotowej.

Serdecznie zapraszamy :-)
Komisja d/s Organizacji Zlotów Radości oraz Intergrupa ACA (DDA/DDD)



Informacje o zasadach panujących na zlocie:

ANONIMOWOŚĆ: Zgodnie z Dwunastoma Tradycjami Wspólnoty DDA/DDD
uczestnicy zlotu objęci są anonimowością.

• Uwaga! Prosimy, zabierz ze sobą kubek i łyżeczkę do użytku w Kawiarence Zlotowej.  
• Weź również maseczkę, będziesz potrzebować jej w częściach wspólnych ośrodka.
• Osoby nocujące w domkach : należy zabrać ze sobą ręcznik. 
• Strona www ośrodka: www.kcris.pl

Ogólny plan zlotu (szczegółowy plan zlotu będzie dostępny po 15 września):
• w piątek 1 października 2021 od godz. 17:00 akredytacja (zakwaterowanie, opłaty itp)
• kolacja godz. 18:00, obiad ok. godz. 14:00, śniadanie o godz. 8:00
• pierwszy mityng w piątek o godz. 19:00
• warsztaty: Tradycji, sponsorowania (to pomaga obu towarzyszom podróży), krokowy 

(Kroki 1-3), pogadanka o leczeniu traum
• spikerka - Mariusz, Kraków
• sobota 7:00 rano - morsowanie ;)
• ognisko i dyskoteka w sobotę wieczorem
• możliwość kupienia gadżetów z naszymi tekstami (koszulki, kubki).

Serdecznie zapraszamy :-)
Komisja d/s Organizacji Zlotów Radości oraz Intergrupa ACA (DDA/DDD)

Zgłoszenia i rezerwacja miejsc: 
TYLKO PRZEZ FORMULARZ INTERNETOWY

• Formularz dostępny jest na stronie dda.org.pl

• ZALICZKĘ W KWOCIE 40 ZŁ NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO:
Bank BNP Paribas 06160014621862137360000001
Fundacja Grup DDA/DDD
ADRES ul. Konarskiego 13, 11-500 Giżycko

• Tytuł wpłaty: Na cele statutowe - zlot 2021, imię, nazwisko, miejscowość.

• Przy przelewach zagranicznych należy dodać kod SWIFT POLUPLPR i zwiększyć wpłatę o 15zł. 

• Przedpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od zgłoszenia udziału w zlocie. Jeśli w tym terminie nie
dokonasz wpłaty, Twoja rezerwacja zostanie anulowana.
Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz od nas potwierdzenie. 

• W razie  odwołania  zlotu  z  powodu  np.  kolejnego  lockdownu  zaliczka  będzie  zwracana.  Po  15
września nie ma możliwości rezygnacji   z udziału w zlocie i otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty. Jeśli
nie  możesz  przyjechać,  a  chcesz  odzyskać  wpłacone  pieniądze  -  znajdź  kogoś  na  swoje  miejsce
i poinformuj o tym organizatorów mailem (zlot@dda.org.pl).

Jeżeli potrzebujesz dalszych
informacji,

dzwoń: +48 516 084 580 (Jarek)
lub pisz: zlot@dda.org.pl

Innych uczestników zlotu możesz poznać
w stworzonej specjalnie na tę okazję

zamkniętej grupie na Facebooku o nazwie:
Zlot Radości DDA/DDD.

mailto:zlot@dda.org.pl

