Dům dětí a mládeže Osek
Dolnonádražní 269, Osek IČO 70825645
č. tel. 417 837 205, e-mail: ddmosek@volny.cz

V Oseku, dne 10. června 2019

Pokyny pro účastníky letního pobytu
Místo:
Termín:

RZ Oáza, Sloup v Čechách
27. 7. 2019 - 3. 8. 2019

Hlavní vedoucí LP: Lenka Říhová, tel. č. 733 126 152

Odjezd je v sobotu 27. 7. 2019 v 9.30 hod. z Oseka, Dolnonádražní ul. (před
budovou DDM). Sraz účastníků LP je nejpozději 15 min. před odjezdem. Stravování
začínáme obědem. Náš pobyt ukončíme 3. 8. 2019 snídaní a příjezd do Oseka,
Dolnonádražní ul. (před budovu DDM) je naplánován na 11.00 hod.
Nezapomeňte na autosedačky pro své děti.
V případě, že pojedete vlastním vozem, je důležité, abyste 27. 7. 2019 byli na místě
nejpozději do 11.30 hod. Ve 12.00 hod. bude oběd. V RZ Oáza je dostatečné
parkoviště pro Vaše vozy.
V ceně je zahrnuto ubytování ve čtyřlůžkových chatičkách – 2 postele, 1 palanda
(vlastní WC), strava 5x denně, pitný režim, doprava, pedagogický a zdravotní
doprovod.
Program letního pobytu:
Program letního pobytu pro rodiče a děti se bude skládat za tří částí jednoho dne
(dopoledne, odpoledne, večer).
Jednu část dne nabídneme program pro děti od 3 let bez rodičů, další část si budou
organizovat rodiče s dětmi sami a na poslední část dne bychom připravili společný
program. Vše budeme domlouvat společně a vyhovíme Vašim požadavkům.
Chystáme pro Vás i Vaše děti celotáborovou dobrodružnou pohádkovou hru, která se
Vám určitě bude líbit. Povezeme s sebou deskové hry, výtvarné a sportovní potřeby.
Připravujeme maškarní ples, rodinný pětiboj aj.
Do svých zavazadel, prosím, přibalte dětem bílé bavlněné tričko na výtvarnou dílnu.
V případě, že se budete chtít připojit, můžete si ho zabalit také.
U autobusu nebo na místě konání našeho pobytu odevzdáte hlavní vedoucí LP
vyplněnou a podepsanou bezinfekčnost (s datem odjezdu) – svou i svých dětí.
V případě, že tento formulář nemáte (byl součástí přihlášky), vezmeme ho
s sebou na pobyt a vyplníte ho na místě.
Pokud jste jí již odevzdali, považujte tuto informaci za bezpředmětnou.
V chatce hlavní vedoucí bude pro Vaši potřebu umístěna lednice. Pokud ale máte
možnost, doporučujeme si vzít i cestovní chladničku.
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte telefonicky nebo přes email.
Těšíme se na Vás.
Lenka Říhová
hlavní vedoucí LP

