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

PROPOZICE pro účastníky 3. LPT

Termín:
Téma:

15. 7. 2019 – 19. 7. 2019
Týden filmových hvězd

Hlavní vedoucí LPT: Hana Bittersmannová,
tel. č. 604 960 911

!! Prosím, NESDĚLUJTE přesné výlety dětem, každý den budou ráno hádat, kam pojedeme.

15. 7. 2019 (pondělí) – První den se sejdeme v 8.00 hod. v DDM a budeme se společně snažit
proniknout do světa showbyznysu. Zahrajeme si hry na seznámení, zkusíme si jaké je to být
modelem a zahrajeme si 1. část celotáborové hry. 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.
16. 7. 2019 (úterý) – Druhý den vyrazíme poznat záhadnou říši plnou zvláštních tvorů a obyvatel
a možná nás bude čekat i malé překvapení. Vydáme se do pohádkového muzea v Klášterci nad
Ohří. S sebou pohodlnou obuv, sportovní oblečení, kapesné dle uvážení. Sejdeme se v 8.00
hod. v DDM. Děti si můžete vyzvednout v 16.00 v DDM.
17. 7. 2019 (středa) – Ve středu se vydáme zpět po stopách času a navštívíme Muzeum civilní
obrany v Ústí nad Labem. Sraz na 8.00 hod. v DDM. S sebou pohodlnou obuv, sportovní
oblečení, kapesné dle uvážení. Děti si můžete vyzvednout poté v 16.00 hod. v DDM.
18. 7. 2019 (čtvrtek) – Ve čtvrtek se sejdeme opět v DDM na 8.00 hod. Čeká nás den plný
akčního dobrodružství. Vypravíme se do Ústí nad L. do JUMP arény. Cestou zpět navštívíme
oblíbený Mc Donald´s. S sebou sportovní oblečení, ponožky s pogumovanou podrážkou
(bez toho nebudou děti vpuštěny dovnitř!), kapesné dle uvážení. Děti si můžete vyzvednout
v 16.00 hod. v DDM.
19. 7. 2019 (pátek) – Poslední den se sejdeme v 8.00 hod. v DDM. Dle počasí navštívíme
koupaliště, lanové centrum a zahrajeme si minigolf. 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 Háňa, Janča, Honza

