POZVÁNKA
na Konferenci všeobecných služeb AA
konanou 17. - 19. 1. 2020
Rada důvěrníků svolává na 17. - 19. 1. 2020
Konferenci všeobecných služeb (KVS),
která se bude konat v Brandýse nad Labem
Plánovaný začátek konference je v pátek 17. 1. 2020
v 19.00 hod.
Ubytování:
Hotel Sportcentrum, Kostelecká 1776, Brandýs nad Labem
http://www.sportcentrumbrandys.cz/cz/
Každá skupina má právo vyslat dva delegáty s právem hlasovat.

Informace o cenách ubytování, stravy a jejich úhradě:
Ubytování delegátů hradí vysílající skupina. Členům komisí a Rady,
kteří nejsou současně delegáty skupin, bude financováno ubytování
z celostátního účtu, skupiny však mohou přispět.
Stravu si hradí každý sám.

Plná strava na 2 dny – 780,- Kč
Vegetariánská strava je možná a lze si jí objednat při ubytování.

Ubytování na 2 noci:
dvoulůžkový pokoj: 820,- Kč
dvoulůžkový pokoj – obsazeno 1 lůžko: 1220,- Kč (omezený počet)
třílůžkový pokoj: 620,- Kč
Pes, menší plemeno v ceně ubytování :)

Úhrada pobytu: bude letos probíhat podobně jako minulý
rok. Po obdržení přihlášky delegáta na KVS organizační
komise zašle číslo účtu a variabilní symbol s pořadovým
číslem přihlášky delegáta. Pokud budou skupiny přihlašovat
víc delegátů najednou, zašlou opět seznam delegátů
organizační komisi, dostanou číslo účtu a jeden variabilní
symbol pro celou skupinu. Proto prosíme skupiny o zaslání
přihlášek všech svých delegátů jak za skupinu, tak i za
jednotlivé komise nebo radu, s doplněním DELEGÁT nebo
SLUŽEBNÍK za jménem, nejpozději do 31. října 2018.
Přihlášky zasílejte na e-mail: org@aamail.cz
Pro ubytování bude potřeba doplnit adresu, datum narození
a číslo OP, což proběhne až při ubytování samotném.
Náměty skupin a návrhy témat, které chtějí skupiny na
KVS projednávat je zapotřebí zaslat do 30. listopadu 2019,
aby mohly být zahrnuty do programu KVS. Program
a potřebné materiály budou skupinám průběžně rozesílány.
Kontakt pro dotazy, informace:
Mirek, tel.: 728 315 293

Jiří H.
předseda Rady důvěrníků

