RAMOWY PLAN ZLOTU ACA (DDA/DDD)
Temat przewodni: BUDUJEMY RELACJE WE WSPÓLNOCIE …
Godzina
od 17:00
18:00
19:00 – 21:00
7:00
8:00

9:00 – 13:00

13:00
14:00 – 18:00
od 16:00
18:00
19:00 – 21:00
21:15 – 23:30

7:00
8:00
9:00 – 11:00
11:15 – 13:45
13:45
14:30 – 15:30
14:30 – 15:30
15:45 - 18:00
18:00
19:00 – 21:00
21:15 – 23:00
od 22:00
7:00
8:00
9:00 – 11:00

Czwartek 09.06.2022
Rejestracja*- my przy stoliku przydzielamy pokoje i 30 zł za akredytację,
recepcja przyjmuje resztę wpłaty (130 zł/dobę) i meldowanie
Kolacja
Mityng DDA/DDD
PIĄTEK 10.06.2022
Gimnastyka poranna
Śniadanie
Gry i zabawy- dla każdego uczestnika Zlotu 1 godzina gratis, cennik
sprzętu wodnego (1 godz.): kajak 2-osobowy - 10 zł; rower wodny
3-4-osobowy - 30 zł; rower wodny 6-osobowy - 40 zł; łódka elektryczna
4-osobowa - 70 zł. Przejażdżka ciuchcią krajoznawczą to 300-600 zł/20
osób w zależności od długości trasy (od 0,5 godz. do 2 godz.) Siatkówka
plażowa, bilard inne zabawy integracyjne (prosimy o pomoc w organizacji)
Obiad
Wycieczka do ZOO w Płocku (ok. 17km od ośrodka, własnymi środkami
transportu) Pięknie położone ZOO wraz z wzniesieniami widokowymi.
Rejestracja*- my przy stoliku przydzielamy pokoje i 30 zł za akredytację,
recepcja przyjmuje resztę wpłaty (130 zł/dobę) i meldowanie
Kolacja
Mityng powitalny. Jak przyjechałem, z czym przyjechałem, z czym
chciałbym wyjechać?
Mityngi ze spikerkami kobiecy i męski w osobnych salach.
Jak buduję zdrowe relacje? Co mnie zmotywowało do pracy nad
poprawieniem relacji, co było przełomem? Z czym mam trudności w
relacjach dziś? Wpływ cech DDA na moje relacje.
SOBOTA 11.06.2022
Kontemplacja 11 kroku: Poprzez modlitwę i medytację dążyliśmy do...
Śniadanie
Mityng – Co mi przeszkadza w zdrowieniu na programie DDA/DDD?
Warsztat (Janek) – podróż z kochającym rodzicem przez 12 kroków
DDA/DDD. Czym Program DDA/DDD różni się od innych programów 12
krokowych?
Obiad
Mityng anglojęzyczny (Marcin M)- I like you/ I love you in ACA
Mityng rosyjskojęzyczny – Pазница между любовью и симпатией вACA
Mityng ze spikerką – kochający rodzic.
Kolacja
Mityng ze spikerką (Jarek) – jak służba uczy mnie zdrowych relacji.
Ognisko - Wyrażamy swoje emocje przez taniec, ruch, krzyk itd.
Dyskoteka
NIEDZIELA 12.06.2022
Gimnastyka poranna
Śniadanie
Co nowego (tłumaczenia naszych tekstów, Fundacja Grup DDA/DDD)

11:15 – 13:45
14:00

Mityng - Z czym wyjeżdżam.
Obiad

* - w czasie rejestracji proszę zaznaczyć czy ktoś jest Mandatariuszem lub przedstawicielem
grupy oraz pozostawienie emaila grupy lub swojego. Można przyjechać trochę wcześniej (od
godz…..), tel. do ośrodka +48/242771081, a opuścić pokoje trzeba w niedzielę do godziny 15.
Kawiarenka- w wolnej chwili każdy może zaparzyć sobie kawę czy herbatę korzystając z
kawiarenki (woda, ciastka, owoce), w której sami dbamy o czystość. To dobre miejsce na
prywatne rozmowy. Korzystamy z własnych kubków. Dla chętnych zostało z poprzedniego
zlotu do kupienia kilkanaście kubków z naszą modlitwą o pogodę ducha.
Jest możliwość zamówienia obiadu w niedzielę na godz. 11- zgłosić w sobotę przy kolacji.
Uwaga – przywieź misia lub inną przytulankę i wręcz ją komuś!

