POZVÁNKA
na Konferenci všeobecných služeb AA
konanou 15. - 17. 1. 2021
Rada důvěrníků svolává na 15. - 17. 1. 2021
Konferenci všeobecných služeb (KVS),
která se bude konat v konferenčním centrum Immanuel
Plánovaný začátek konference je v pátek 15. 1. 2021
v 19.00 hod.
Ubytování:
Konferenční centrum IMMANUEL
Dlouhý 1, 582 63 Slavíkov
(v srdci Železných hor mezi Hlinskem a Chotěboří)

www.immanuel.cz
Každá skupina má možnost 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 penze na 2 dny – 700,- Kč
Vegetariánská strava nebo strava bezlepková je možná - objednat
při přihlášení skupiny u organizační komise.

Ubytování na 2 noci/osoba
V hlavní budově jsou k dispozici:
1) pokoje třílůžkové se společným sociálním zařízením: 900,Kč/ osobu/2 noci (1200,- Kč/osobu/2 noci při obsazení 1 lůžko)

2) dva dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením v ceně 1100,Kč/osoba/2noci (1466,- Kč/osobu/2 noci při obsazení 1 lůžko)
3) čtyři apartmány s vlastním soc. zařízením a dvou-až třílůžkovými
pokoji v ceně 2790,- Kč/apartmán/2 noci
4) V sousední vedlejší budově jsou k dispozici další pokoje se
společným sociálním zařízením. Pokoje jsou tří až čtyřlůžkové
v ceně 864,- Kč/osoba/2 noci (1152,-Kč/osobu/2 noci při obsazení
1 lůžko)
V ubytování je letos větší variabilita a v nabídce Konferenčního
centra Immanuel (viz jejich stránky) je možno si soukromě zajistit
ještě další typy ubytovaní např. ve VIP chatách.

K této pozvánce je připojena přihláška na KVS, po jejímž
vyplnění a odeslání organizační komisi bude skupinám zasláno
číslo účtu a variabilní symbol k úhradě pobytu. Pokud budou
skupiny přihlašovat víc delegátů najednou, zašlou seznam delegátů
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
30.listopadu 2020.

Do přihlášky vyplňte též návrhy témat a náměty, které
chcete na KVS probrat.
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.

Kontakt pro dotazy, informace:
Ondra, tel.: 777 895 929
Mirek, tel.: 728 315 293
Jiří H. předseda Rady důvěrníků

