1. Letní příměstský tábor

2. Letní příměstský tábor

pro děti od 7 do 15 let
1. 7. 2019 - 5. 7. 2019
(pondělí - pátek)

pro děti od 7 do 15 let
8. 7. 2019 - 12. 7. 2019
(pondělí - pátek)

Indiánská říše

- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. (možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.)
Co takhle si užít začátek léta
v indiánských družinách?
Podíváme se na spoustu
zajímavých
míst, kde
budeme plnit jednotlivé
úkoly od naší náčelnice
Malé medvědice.
Pokud se nám podaří zdárně všechny úkoly splnit, tak se na
konci týdne vydáme společně hledat ztracený indiánský poklad.

Poplatek za celý týden 800 Kč
Hlavní vedoucí LPT Jana Hurychová, DiS.

Nabídka
letních příměstských táborů
(červenec - srpen 2019)

Týden plný zábavy 
Dům dětí a mládeže Osek
Dolnonádražní 269, 417 05 OSEK

www.ddmosek.cz, ddmosek@volny.cz
https://www.facebook.com/ddmosek
tel. č.: 417 837 205, 417 579 713, 733 126 151

Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25. Přihlásit se
můžete v kanceláři DDM Osek.
Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat do 14 dnů
od zapsání do seznamu LPT. S odevzdanou
přihláškou se vybírá záloha ve výši 300 Kč.
Doplatek je nutné uhradit nejpozději do 14. 6.
2019.
Fotografie z tohoto tábora budou veřejně prezentovány na webu
DDM Osek, popř. v dalších médiích a propagačních materiálech.

Dobrodružtví
Spongeboba v kalhotách
- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. –
(možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.)
Pozor malí hrdinové! Zátiší Bikin je ve velkém ohrožení. Když
městečko sladce spalo, byl odcizen recept na krabí hambáč. Pan
Krabs společně se Spongebobem a jeho přáteli potřebují spoustu
pomocníků, aby se dopátrali k tomu zloduchovi, co jej sprostě
ukradl.
Dáme hlavy dohromady a dopadneme
viníka? Kdo ví, možná se nám při našem
dobrodružství podaří najít i poklad.
V Zátiší Bikin je přeci možné vše. Tak
se k nám přidej i ty!

Poplatek za celý týden 800 Kč
Hlavní vedoucí LPT Jaroslava Macáková
Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25. Přihlásit se
můžete v kanceláři DDM Osek.
Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat do 14 dnů
od zapsání do seznamu LPT. S odevzdanou
přihláškou se vybírá záloha ve výši 300 Kč.
Doplatek je nutné uhradit nejpozději do 14. 6.
2019.
Fotografie z tohoto tábora budou veřejně prezentovány na webu
DDM Osek, popř. v dalších médiích a propagačních materiálech.

3. Letní příměstský tábor

4. Letní příměstský tábor

5. Letní příměstský tábor

pro děti od 7 do 15 let
15. 7. 2019 - 19. 7. 2019
(pondělí - pátek)

pořádá
pro děti od 7 do 15 let
22. 7. 2019 - 26. 7. 2019
(pondělí - pátek)

pořádá
pro děti od 7 do 15 let
29. 7. 2019 - 2. 8. 2019
(pondělí - pátek)

PO STOPÁCH

JUMANJI

Týden filmových hvězd
- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. –
(možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.)

Chceš týden plný filmů, pohádek, scének a zábavy? Tak
právě pro tebe bude tento tábor. Převtělíš se do známé
filmové hvězdy, zahraješ si v mnoha filmech, prozkoumáš
říši pohádek a možná doskočíš až do nebe. A kdo ví, třeba
na konci dostaneš speciální filmovou cenu...

Poplatek za celý týden 800 Kč

Hlavní vedoucí LPT

Hana Bittersmannová

Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25. Přihlásit se
můžete v kanceláři DDM Osek.
Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat do 14 dnů
od zapsání do seznamu LPT. S odevzdanou
přihláškou se vybírá záloha ve výši 300 Kč.
Doplatek je nutné uhradit nejpozději do 14. 6.
2019.
Fotografie z tohoto tábora budou veřejně prezentovány na webu
DDM Osek, popř. v dalších médiích a propagačních materiálech.

RŮŽOVÉHO PANTERA
- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. (možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.)
Růžový panter je ztracen. Ukrývá
v sobě herní čip, díky kterému hráč
získá přístup ke všem hrám společnosti
Hry bez hranic. Společnost si najímá
světoznámého detektiva Jardu Pecku a
jeho tým, aby růžového pantera našli.
Během poznávání zajímavých míst
v okolí rozluštíme záhadu ztracení
růžového pantera, užijeme si spoustu
zábavy a za vypátrání pantera nás
společnost odmění.

- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. (možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.)
Vaše smartphony se začali třást a vy nevíte, co se děje. Džungle,
o které se vám ani nezdálo, si vás vybrala za vyvoleného.
Sluneční drahokam zhasnul a džungle chce pohltit náš svět.
Budete muset projít různá místa a ty nejtěžší zkoušky zdolat až
na konec, kde na vás bude čekat nejvzácnější poklad Jumanji.
Tak co, máš na to, vyvolený?

Poplatek za celý týden 800 Kč
Hlavní vedoucí LPT
Věra Lesayová
Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25. Přihlásit se
můžete v kanceláři DDM Osek.
Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat do 14 dnů
od zapsání do seznamu LPT. S odevzdanou
přihláškou se vybírá záloha ve výši 300 Kč.
Doplatek je nutné uhradit nejpozději do 14. 6.
2019.
Fotografie z tohoto tábora budou veřejně prezentovány na webu
DDM Osek, popř. v dalších médiích a propagačních materiálech.

Poplatek za celý týden 800 Kč 800 Kč
Hlavní vedoucí LPT
Petr Slunečko
Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25. Přihlásit se
můžete v kanceláři DDM Osek.
Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat do 14 dnů
od zapsání do seznamu LPT. S odevzdanou
přihláškou se vybírá záloha ve výši 300 Kč.
Doplatek je nutné uhradit nejpozději do 14. 6.
2019.
Fotografie z tohoto tábora budou veřejně prezentovány na webu
DDM Osek, popř. v dalších médiích a propagačních materiálech.

6. Letní příměstský tábor

7. Letní příměstský tábor

8. Letní příměstský tábor

pro děti od 7 do 15 let
5. 8. 2019 - 9. 8. 2019
(pondělí - pátek)

pro děti od 7 do 15 let
12. 8. 2019 - 16. 8. 2019
(pondělí - pátek)

pro děti od 7 do 15 let
19. 8. 2019 - 23. 8. 2019
(pondělí - pátek)

LOVCI BOBŘÍKŮ

Zimní olympijské hry

Pět úkolů od Asterixe

- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. (možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.)
Vyrazíme společně na dobrodružnou
cestu, během které se budeme
snažit ulovit co nejvíce bobříků.
Naučíme se, jak přežít v přírodě bez
moderní techniky, jak rozdělat oheň,
připravit si jídlo, jak se dorozumět
pomocí prstů nebo jak číst v mracích.
Podíváme se na místa známá i
neznámá a hlavně si užijeme spoustu
legrace a zábavy.

- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. –
(možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.)
Kam jinam se v letním slunečném počasí vypravit zchladit než na
zimní olympiádu? Již z názvu je zřejmé, že sport je nejdůležitější
součástí programu. Tábor se promění na olympijskou vesnici a
bude se čekat na příjezd jednotlivých účastníků, kteří budou
následně rozděleny do států. Znáte všechny olympijské
disciplíny?

Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25. Přihlásit se
můžete v kanceláři DDM Osek.

Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25. Přihlásit se
můžete v kanceláři DDM Osek.

Fotografie z tohoto tábora budou veřejně prezentovány na webu
DDM Osek, popř. v dalších médiích a propagačních materiálech.

Dostal se k nám dopis od Asterixe,
ve kterém bylo napsáno o galské
vesnici, kterou obléhají Římané!
Pojďme společně pomoci vesnici
zachránit. Pět úkolů od Asterixe
zaručeně splníme a užijeme si
u toho hromadu zábavy.

Poplatek za celý týden 800 Kč
Hlavní vedoucí LPT
Martin Košťál

Poplatek za celý týden 800 Kč
Hlavní vedoucí LPT
Martina Knorová

Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat do 14 dnů
od zapsání do seznamu LPT. S odevzdanou
přihláškou se vybírá záloha ve výši 300 Kč.
Doplatek je nutné uhradit nejpozději do 14. 6.
2019.

- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. –
(možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.)

Poplatek za celý týden 800 Kč
Hlavní vedoucí LPT
Přemysl Košťál
Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25. Přihlásit se
můžete v kanceláři DDM Osek.
Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat do 14 dnů
od zapsání do seznamu LPT. S odevzdanou
přihláškou se vybírá záloha ve výši 300 Kč.
Doplatek je nutné uhradit nejpozději do 14. 6.
2019.
Fotografie z tohoto tábora budou veřejně prezentovány na webu
DDM Osek, popř. v dalších médiích a propagačních materiálech.

Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat do 14 dnů
od zapsání do seznamu LPT. S odevzdanou
přihláškou se vybírá záloha ve výši 300 Kč.
Doplatek je nutné uhradit nejpozději do 14. 6.
2019.
Fotografie z tohoto tábora budou veřejně prezentovány na webu
DDM Osek, popř. v dalších médiích a propagačních materiálech.

9. Letní příměstský tábor

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE:

pořádá
pro děti od 7 do 15 let
26. 8. 2019 - 30. 8. 2019
(pondělí - pátek)

Podrobné propozice budou k dispozici nejpozději
do 14. 6. 2019 (kancelář DDM Osek, webové stránky).

ZLATÝ GRÁL
- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. (možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.)
Minulost a současnost se navzájem propletou do jednoho
velkého dobrodružství. Tajemství zlatého grálu nedá spát
hledačům pokladů, dobrodruhům a určitě ani Vám. Co je to zlatý
grál, jaké tajemství ukrývá, že ho všichni hledají a prahnou ho
spatřit?
To určitě zjistíte, pokud se k nám
přidáte a prožijete s námi
dobrodružství plné zábavy, her
i záhad, které na nás čekají
na cestě za zlatým grálem.

Poplatek za celý týden 800 Kč
Hlavní vedoucí LPT
Lenka Říhová
Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25. Přihlásit se
můžete v kanceláři DDM Osek.
Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat do 14 dnů
od zapsání do seznamu LPT. S odevzdanou
přihláškou se vybírá záloha ve výši 300 Kč.
Doplatek je nutné uhradit nejpozději do 14. 6.
2019.
Fotografie z tohoto tábora budou veřejně prezentovány na webu
DDM Osek, popř. v dalších médiích a propagačních materiálech.

Na LPT nedoporučujeme dětem dávat drahé věci,
elektroniku apod. Vedení LPT za tyto věci
nezodpovídá.
STORNO poplatky z poukazu:
10 % z ceny poukazu, pokud je účastník odhlášen
40 - 30 dnů před nástupem na LPT
20 % z ceny poukazu, pokud je účastník odhlášen
29 - 15 dnů před nástupem na LPT
30 % z ceny poukazu, pokud je účastník odhlášen
14 - 3 dny před nástupem na LPT
50 % z ceny poukazu, pokud je účastník odhlášen
3 - 1 den před nástupem na LPT
100 % z ceny poukazu, pokud je účastník odhlášen
v den nástupu na LPT
V případě nemoci (nutno doložit lékařským
potvrzením) se neúčtuje žádný storno poplatek.
Poplatek zahrnuje: vstupy, dopravu, pedagogický
doprovod, úrazové pojištění, odměny.
Na každý den přibalte dětem svačinu a pití na
celý den, ne vždy bude možnost si něco
zakoupit.

