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

PROPOZICE pro účastníky 8. LPT
Termín: 19. 8. 2019 – 23. 8. 2019
Téma: Pět úkolů pro Asterixe
Hlavní vedoucí LPT: Martin Košťál, tel. č. 601 228 487

19. 8. 2019 (pondělí)
První den strávíme v DDM v Oseku. Seznámíme se s Asterixem a zahrajeme si seznamovací
hry. Vyrazíme na osecké koupaliště a do korun stromů. S sebou plavky, ručník, neplavci kruh
nebo rukávky, přezůvky (ty si můžete nechat po celý týden v DDM).
20. 8. 2019 (úterý)
Na tento den máme naplánovaný adrenalinový výlet do Laser arény v Mostě, kde pomocí
laserových zbraní porazíme co největší počet nepřátel. Na posilněnou navštívíme tolik
oblíbený Mc Donald´s. Doporučujeme pevnou obuv a sportovní věci na převlečení.
21. 8. 2019 (středa)
Dnes se vydáme do GameZone v Teplicích (konzolová herna pro všechny). Vyzkoušíme si na
simulátoru bláznivou jízdu s volantem a pedály, zatancujeme si na pohybové hře Just Dance,
nebo si jen tak sedneme a zahrajeme s kamarádem nejnovější hry.
22. 8. 2019 (čtvrtek)
Dnes vyrazíme do Teplic a změříme své síly na bowlingu, kde budou jen pro nás připraveny
dvě dráhy. Společně si tuto hru pěkně užijeme.
23. 8. 2019 (pátek)
Závěrečný den strávíme v Oseku, kde vyhodnotíme celotáborovou hru, v tělocvičně si
zahrajeme míčové i nemíčové hry, vyzkoušíme hru NERF. Zamlsáme na dobré osecké
zmrzlině a můžete se všichni těšit i na velké překvapení od Asterixe. S sebou plavky, ručník,
neplavci kruh nebo rukávky.
Každý den pohodlné oblečení a obuv, svačinu a pití na celý den, kapesné dle vlastního
uvážení. Pokud bude návrat později než v 16.00 hodin, dostanete zprávu předem nebo SMS
zprávu v daný den.
Je zde možnost dřívějšího příchodu dítěte, a to na 7.00 hod. Samotný program začíná v 8.00
hod.
Program se může měnit dle momentálního počasí a možností dopravní výluky aj. O
změnách Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.
Těšíme se na Vás Martin, Honza a Danka

