
XXIV. celostátní sjezd AA
Brněnské skupiny AA vás srdečně zvou na

Brno | 16.–18. 7. 2021
hotel Cosmopolitan Bobycentrum

Sportovní 559/2A

Kontakt | Simona: 773 080 550, Petr: 722 073 003 | e-mail: sjezd@aamail.cz

„Příběh o tom,
jak se tisíce mužů a žen
uzdravilo z alkoholismu"

V případě vládního omezení počtu shromažďovaných osob
se bude sjezd konat online



Kontakt | Simona: 773 080 550, Petr: 722 073 003 | e-mail: sjezd@aamail.cz

Informace a tipy k ubytování
Pořadatelé sjezdu nezajišťují ubytování – každý účastník si jej sjednává sám za sebe.

Hotel Cosmopolitan Bobycentrum
Ubytování přímo v místě konání sjezdu. Účastníci konference mají dojednanou podporu,
zvýhodněné podmínky pomocí hesla, lepší cenu ve stanoveném termínu.

Kontakt:
Hotel Cosmopolitan Bobycentrum
Sportovní 559/2A, Brno
www.hotelcosmopolitan.cz

Kounicovy koleje
Ubytování poskytují v případě volné kapacity v letním období. Nejpozději měsíc předem je
nutné napsat požadavek, který bude v případě volné kapacity potvrzený.
K dispozici jsou dvoulu ̊žkové pokoje v buňce (vždy dva pokoje mají spolec ̌nou koupelnu a
WC), kuchyňka je pak spolec ̌ná pro celé patro.
Cena je předběžně̌ 250 Kc ̌ za osobu/noc, je ale možné, že se bude trochu zvyšovat.

Kontakt:
MUNI SKM Koleje Kounicova
Kounicova 507/50, Brno (vzdálenost od místa konání sjezdu cca 1500 metru ̊)
Tel. 549 497 151 | email: sotolarova@skm.muni.cz
https://www.skm.muni.cz/ubytovani/koleje-muni/koleje-kounicova

Registrace a platba účastnického poplatku
Vyberte si jednu z variant platby a registrace:

Platba předem na účet | do 30.6. 2021
Cena: 250 Kč/1 účastník
č. ú.: 2101217793/2010 | v. s.: 20210716
Do poznámky k platbě, prosím, uveďte jména
a počet účastníků, za které platíte.
Platba slouží zároveň jako registrace.
V případě zrušení sjezdu bude platba v plné výši
vrácena.

Platba na místě sjezdu
Zaregistrujte se, prosím, online na
této adrese: https://1url.cz/@aa2021
Cena: 300 Kč/1 účastník
Úhrada v hotovosti
na místě sjezdu.

je to pěkná procházka...

https://www.hotelcosmopolitan.cz/cs/
https://www.skm.muni.cz/ubytovani/koleje-muni/koleje-kounicova
https://1url.cz/@aa2021

