Dům dětí a mládeže Osek
Dolnonádražní 269, Osek IČO 70825645
č. tel. 417 837 205, e-mail: ddmosek@volny.cz
PROPOZICE PRO ÚČATNÍKY 9. LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO
TÁBORA

Termín:
Téma:

26. 8. 2019 – 30. 8. 2019
Zlatý grál aneb EXPEDICE
ZA TAJEMSTVÍM TAJEMSTVÍ

Hlavní vedoucí LPT: Lenka Říhová,
tel. č. 733 126 152
26. 8. 2019 (pondělí) – První den se sejdeme v 8.00 hod. v DDM. Na úvod si zahrajeme
seznamovací hry a rozdělíme se na party, které spolu budou hledat „Zlatý grál“. Poté se vydáme
do blízkého okolí najít průvodce, který nám pomůže s jeho hledáním. Čeká nás první etapa naší
hry. První den určitě zakončíme na koupališti. S sebou plavky, ručník, pohodlnou obuv,
sportovní oblečení. Děti si vyzvedněte v 16.00 hod. na koupališti v Oseku.
27. 8. 2019 (úterý) – Druhý den se sejdeme opět v 8.00 hod. v DDM a vyjedeme do JUMP arény
v Ústí nad Labem. Na této cestě budeme hledat indicie, které nás, pokud je najdeme, posunou
v hledání „Zlatého grálu“. A my pevně věříme, že druhou etapu hry zvládneme. S sebou
pohodlnou obuv, sportovní oblečení a protiskluzové ponožky (lze koupit na místě, cena cca
80 Kč), kapesné dle uvážení. Děti si můžete vyzvednout v 16.00 v DDM.
28. 8. 2019 (středa) – Ve středu se vydáme opravdu daleko. Pojedeme do zábavného parku
MIRAKULUM. Hledání „Zlatého grálu“ je ve své polovině a nás čeká třetí etapa hry. Sraz v 6.30
hod. na dolním vlakovém nádraží v Oseku. S sebou pohodlnou obuv, sportovní oblečení,
plavky, ručník, mýdlo a kapesné dle uvážení. Děti si můžete vyzvednout v 18.10 hod. opět na
dolním vlakovém nádraží v Oseku.
29. 8. 2019 (čtvrtek) – Ve čtvrtek se sejdeme v DDM na 8.00 hod. a vydáme se společně do
Aquadromu v Mostě. Také nás čeká čtvrtá etapa hry. S sebou pohodlnou obuv, sportovní
oblečení, plavky, ručník, mýdlo a kapesné dle uvážení. Děti si můžete vyzvednout v 16.00 hod.
v DDM.
30. 8. 2019 (pátek) – Poslední den se sejdeme v 8.00 hod. v DDM. Dáme všechny indicie
dohromady, popřípadě si můžeme i o ty, které nám unikly, zahrát doplňující hry, abychom měli
dostatek informací k nalezení „Zlatého grálu“. Tento den nás čeká cesta na starobylý hrad i s hradní
svačinou a koupání. S sebou plavky, ručník, sportovní oblečení a pohodlnou obuv. Děti si
můžete vyzvednout v 16.00 hod. na koupališti v Oseku.
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, možností dopravní výluky aj. První den
tábora děti dostanou aktualizovaný harmonogram jednotlivých dnů. Děkujeme za
pochopení.
Těšíme se na Vás Lenka, Danča a Jaruška

