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

PROPOZICE pro účastníky 2. LPT

Termín:
Téma:

8. 7. 2019 – 12. 7. 2019
Dobrodružství Spongeboba v kalhotách

Hlavní vedoucí LPT: Jaroslava Macáková,
tel. č. 603 114 344

8. 7. 2019 (pondělí) – První den se sejdeme v 8.00 hod. v DDM, budeme tvořit týmové vlajky,
kroniky, hrát hry a potkáme se se Spongebobem, který nám vysvětlí, co se v Zátiší Bikin stalo.
V případě hezkého počasí se půjdeme koupat. S sebou plavky, ručník, sportovní obuv na ven,
sportovní oblečení. Děti si vyzvedněte v 16.00 hod. v DDM.
9. 7. 2019 (úterý) – Druhý den vyrazíme po stopách možného únosce tajného receptu na krabí
hambáč do Zooparku Chomutov. S sebou pohodlnou obuv, sportovní oblečení, kapesné dle
uvážení. Sejdeme se v 8.00 hod. v DDM. Děti si můžete vyzvednout na dolním vlakovém
nádraží v 15.24 hod. nebo poté v 16.00 v DDM.
10. 7. 2019 (středa) – Ve středu se vydáme do Teplic do mýdlárny u zámku a společnými silami
se pokusíme vyrobit mýdlo, které by nám mohlo posloužit i jako past na únosce tajného receptu.
Chybí už jen, aby na něj šlápl a uklouzl. Pokud nám bude počasí přát, přesuneme se do nově
otevřeného lanového parku v Teplicích. Sraz v 8.00 hod. v DDM. S sebou pohodlnou obuv,
sportovní oblečení, kapesné dle uvážení. Děti si můžete vyzvednout v 16.00 hod. v DDM.
11. 7. 2019 (čtvrtek) – Ve čtvrtek se sejdeme opět v DDM na 8.00 hod., abychom si jeden den
odpočinuli od dopadení viníka. Vypravíme se na „wellness“ do Aquasvěta v Chomutově. S sebou
plavky, ručník, mýdlo, kapesné dle uvážení. Děti si můžete vyzvednout na dolním vlakovém
nádraží v 15.24 hod. nebo v 16.00 hod. v DDM.
12. 7. 2019 (pátek) – Poslední den se sejdeme v 8.00 hod. v DDM. Dáme hlavy dohromady,
popřemýšlíme nad všemi indiciemi a odhalíme toho zloducha, co nenechal Zátiší bikin v klidu spát.
Po souboji, který jistě vyhrajeme, je možné, že se objeví i mapa k pokladu, který společně
objevíme. Kde vše začalo, tam i vše skončí (Osek). Tudíž když nám bude přát počasí a čas,
můžeme naši snahu zakončit v korunách stromů, na minigolfu, nebo už tradičně na koupališti.
S sebou plavky, ručník, sportovní oblečení a sportovní obuv. Děti si můžete vyzvednout
v 16.00 hod. v DDM
Je zde možnost dřívějšího příchodu dítěte, a to na 7.00 hod. Samotný program začíná v 8.00 hod.

Na každý den přibalte dětem svačinu a pití na celý den, ne vždy bude možnost si něco
zakoupit. Oblečení važte dle aktuálního počasí, nezapomeňte přibalit dětem pláštěnku.
Program se může měnit dle momentálního počasí a možností dopravní výluky aj. První den
tábora děti dostanou aktualizovaný harmonogram jednotlivých dnů. Děkujeme za
pochopení.
Těšíme se na Vás Jarča, Hanča, Míra

