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

PROPOZICE pro účastníky 4. LPT 2019

Termín:
Téma:

22. 7. 2019 – 26. 7. 2019
Po stopách růžového pantera

Hlavní vedoucí LPT: Lesayová Věra
tel. č. 720 131 948
22. 7. 2019 (pondělí) – První den se sejdeme v 8.00 hod. v DDM, kde strávíme zábavné
dopoledne. Představíme si program, zahrajeme si pár her na seznámení a zahájíme náš
společný týden. Odpoledne se vydáme na koupaliště a do 3D bludiště. Na dnešní den, prosím,
připravte sportovní oblečení včetně bot, věci na koupání, a svačinu. Děti si vyzvedněte v 16.00
hod. na koupališti.
23. 7. 2019 (úterý) – Sejdeme se v 8.00 hod. v DDM. Dnes se vydáme do děčínské ZOO, kde
budeme pokračovat v celotáborové hře. Tento den děti budou potřebovat sportovní oblečení,
větší svačinu a kapesné dle uvážení. Děti si vyzvedněte v 16.00 hod. u DDM.
24. 7. 2019 (středa) – Třetí den se sejdeme v 8.00 hod. v DDM. Odtud se vydáme na cestu do
Klášterce nad Ohří, kde navštívíme Aquapark (kapesné dle uvážení). Děti ať mají s sebou
věci na plavání (plavky, ručník), velkou svačinu, a pohodlné oblečení. Návrat bude v 16.25 hod.
na horní vlakové nádraží v Oseku, kde si děti vyzvednete.
25. 7. 2019 (čtvrtek) – Čtvrtý den se opět sejdeme v DDM v 8.00 hod. Společně si projdeme
naučnou stezku v Oseku, abychom se dozvěděli zajímavé informace o městě, ve kterém
bydlíme. Děti ať mají sportovní oblečení včetně obuvi a věci na koupání. Pokud nám to počasí
dovolí, půjdeme se zchladit na koupaliště. Děti si vyzvedněte v 16.00 hod. na koupališti.
26. 7. 2019 (pátek) – Poslední den se sejdeme v 8.00 hod. v DDM. Vyhodnotíme celý týden a
ukončíme naší celotáborovou hru. Na tento den je pro děti připravené malé překvapení.
Dětem připravte sportovní oblečení, svačinu, a kapesné dle uvážení. Děti si vyzvedněte v 16.00
v DDM.
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 sportovní obuv (vhodnou k celodenní chůzi), pláštěnku
(nepromokavou bundu), pokrývku hlavy, věci na koupání, pokud bude plavání součástí
programu, svačinu a pití na celý den, kapesné dle uvážení.
Přezůvky i pevnou obuv a úbor na TV 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. Věrka, Dan a Míra 

