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

Propozice pro účastníky 6. LPT
Termín: 5. 8. 2019 – 9. 8. 2019
Téma: Lovci bobříků
Hlavní vedoucí LPT: Martina Knorová,
tel. č. 773 095 466
5. 8. 2019 (pondělí) - První den se sejdeme v 8.00 hodin v DDM. Vytvoříme týmy, které budou po
celý týden sbírat co nejvíce bobříků, vyrobíme si deníky, zahrajeme hry a vydáme se na dobrodružnou
cestu po okolí našeho města. V případě slunečného a teplého počasí zakončíme tento den na
oseckém koupališti. S sebou plavky, ručník, sportovní oblečení, pevnou obuv, přezůvky, jídlo a
pití na celý den. Děti si vyzvedněte v 16.00 hodin v DDM.
6. 8. 2019 (úterý) - Druhý den se sejdeme opět v 8.00 hodin v DDM a vydáme se za lovením dalšího
bobříka. Kterého? No přece toho, který se nechá ulovit . Čeká nás daleká cesta a náročná
disciplína, kterou nezvládne jen tak každý. Vydáme se do Ústí nad Labem, kde navštívíme JUMP
ARÉNU. S sebou sportovní oblečení, pevnou obuv, pogumované ponožky – NUTNÉ, jídlo a pití
na celý den, kapesné dle uvážení. Děti si vyzvedněte v 16.00 hodin v DDM.
7. 8. 2019 (středa) - Ve středu se sejdeme jak jinak v 8.00 hodin v DDM. Tentokrát povedou naše
kroky do Bíliny, kde v případě příznivého počasí navštívíme koupaliště na Kyselce. Pokud by nám
počasí úplně nepřálo, zahrajeme si minigolf a vydáme se po stopách tajemného bobříka. S sebou
plavky, ručník, sportovní oblečení, pevnou obuv, jídlo a pití na celý den, kapesné dle uvážení.
Děti si vyzvedněte v 16.00 hodin v DDM.
8. 8. 2019 (čtvrtek) - Ve čtvrtek se opět sejdeme v 8.00 hodin v DDM. Tentokrát nebudeme lovit jen
bobříky, ale také jiná zvířátka a to v ZOO v Děčíně. S sebou sportovní oblečení, pevnou obuv, jídlo
a pití na celý den, kapesné dle uvážení. Děti si vyzvedněte v 16.00 hodin v DDM.
9. 8. 2019 (pátek) – I poslední den se sejdeme v 8.00 hodin v DDM. Tento den strávíme v Oseku.
Správný táborník by měl zvládnout rozdělat oheň a připravit pro sebe i kamarády pořádné jídlo
z dostupných ingrediencí a tak bude na našich týmech, jak se s tímto úkolem popasují. Předvedeme si
své deníky, vyhodnotíme celotáborovou hru, a pokud nám bude počasí přát, zakončíme tento den na
našem koupališti, kde si také budete moci své děti v 16.00 hodin vyzvednout. S sebou plavky,
ručník, sportovní oblečení, pevnou obuv, jídlo a pití na celý den.

V případě potřeby je možné přivést děti do DDM již v 7.00 hodin. Samotný program začíná
v 8.00 hodin.
Oblečení zvažte dle aktuálního počasí, pevná obuv je nutností. Dětem vždy přibalte pláštěnku.
Přezůvky zůstanou dětem v DDM během celého týdne.
Program se může měnit dle aktuálního počasí, dopravní výluky a podobně. Aktualizovaný
program dostanete v den zahájení LPT. V případě potřeby pak budete každodenně informováni
o případných změnách. Děkujeme za pochopení.
Těší se na Vás Marťa, Péťa a Natka 

