Dům dětí a mládeže Osek
Dolnonádražní 269, Osek IČO 70825645
č. tel. 417 837 205, e-mail: ddmosek@volny.cz
PROPOZICE pro účastníky 1. LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO
TÁBORA

Termín:
01. 7. 2019 – 05. 7. 2019
Téma:
Indiánská říše
Hlavní vedoucí JPT: Jana Hurychová, 607 023 806
1. 7. 2019 (pondělí) – Sraz všech dětí nejpozději v 7.45 hod. První den se vydáme do míst, kde
pramení úchvatné vodopády, proženeme se vodními peřejemi a nasajeme energii ze slunečních
paprsků. Z této cesty se vrátíme v 15.25 hod. na horní vlakové nádraží. Poté se odebereme zpět do
DDM, zahrajeme si seznamovací hry a navštíví nás indiánská družina, která při slavnostním večerním
ohni děti rozdělí do tří kmenů. Oheň vzplane v době od 18.00 hod. do 19.30 hod. Tento den budeme
v DDM nocovat. Přespání není povinné, ale budeme rádi, když nás bude co nejvíce . Děti, které
nebudou v DDM přespávat, si vyzvedněte v 19.30 hod. Děti, které budou v DDM přespávat, si
přinesou ráno spacák, karimatku, pyžamo a hygienické potřeby. Je nutné, aby měly s sebou jídlo i na
úterní den, popř. dostatek financí. Věci na přespání i svačinu na úterý můžete ale dětem dovézt do
DDM i v pondělí navečer. Jelikož následující den pojedeme do JUMP ARÉNY je potřeba, aby děti
měly i náhradní oblečení (kraťasy a tričko) + ponožky s gumovou plochou (pokud je doma nemáte,
prosíme dokoupit).
Pro děti bude z našich zdrojů připravená večeře + snídaně. Určitě si první den a noc užijeme a ráno
se společně vydáme vstříc za dalším dobrodružstvím.
2. 7. 2019 (úterý) – V úterý budou děti získávat 1. indicii (vyrazí se svým vedoucím družiny do města).
Jejich úkolem bude poznávání bledých tváří. Poté se s dětmi rozjedeme do již známé a oblíbené
JUMP ARÉNY. Vracet se budeme na dolní vlakové nádraží v 16.07 hod. Děti si vyzvedněte na
dolním vlakovém nádraží.
3. 7. 2019 (středa) – Ve středu nás čeká daleká cesta do indiánské vesničky. Je potřeba se sejít
nejpozději v 7.00 hod. u DDM. Děti na této cestě budou získávat 2. indicii, která je nasměruje již ke
slíbenému pokladu. Návrat bude v 16.07 hod. na dolní vlakové nádraží. Děti si vyzvedněte na
dolním vlakovém nádraží.
13. 7. 2017 (čtvrtek) - Ve čtvrtek se s dětmi sejdeme v DDM, zařádíme si na indiánské olympiádě a
vyrazíme na indiánský ranč, kde si děti užijí projížďku na koních po indiánských prériích. Děti si
můžete vyzvednout nejpozději v 16.00 hod. v DDM.
14. 7. 2017 (pátek) – Společně se vydáme hledat ztracený poklad a budeme věřit, že nás k němu
naše indicie zavedou správně. Protože to bude poslední den, který spolu s dětmi strávíme, odpolední
program bude překvapením. Ukončení tábora bude v 16.00 hod.
Je zde možnost dřívějšího příchodu dítěte, a to na 7.00 hod. Samotný program začíná v 8.00 hod.
S sebou: pohodlné oblečení a pevnou obuv (vhodnou k celodenní chůzi), pláštěnku (nepromokavou
bundu), svačinu a pití na celý den, kapesné dle uvážení, přezůvky, plavky, ručník.
Přezůvky si děti nechají v DDM až do pátku. Občas se budeme do DDM vracet a využívat
učebny a tělocvičnu.
Program bude poskládán do jednotlivých dnů v návaznosti na počasí a může se měnit. Oblečení dle
aktuálního počasí.
Těšíme se na Vás Janča, Hanča, Péťa 

