
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nabídka  
letních příměstských táborů 

(červenec 2021) 

 

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 

 
 

1. Letní příměstský tábor 
 

pro děti od 7 do 15 let 
5. 7. 2021 - 9. 7. 2021 

(pondělí - pátek) 
    

Frankova banda 
desperátů 

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

 
Westernový týden na motivy 
z příběhu filmu „Šest 
směšných“. Šestici unikátních 
hrdinů ve filmu potkala 
spousta patálií, které museli 
vyřešit. Nyní Vás přijmou do 
své bandy desperátů a celý 
týden budou zaučovat, jak se 

vykrádá banka, přepadají dostavníky a jak přežít na 
divokém západě.  
 
Poplatek za celý týden 1.000 Kč 
 

Hlavní vedoucí LPT Bc. Jan Hrabáč 
 
Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25.  Přihlásit se  
můžete telefonicky (417 837 205, 733 126 151) nebo 
přes email (dddmosek@ddmosek.cz). Přihlášky jsou 
k dispozici na našich webových stránkách 
(www.ddmosek.cz).  
 
Vyplněnou    přihlášku  je nutné odevzdat do 14 dnů 
od rezervace. Záloha ve výši 500 Kč je splatná do 
14 dnů od rezervace. Doplatek   je   nutné   uhradit   
nejpozději do 15. 6. 2021. 
 

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

2. Letní příměstský tábor 
 

pro děti od 7 do 15 let 
12. 7. 2021 – 16. 7. 2021 

(pondělí - pátek) 
    

Rozjeď to v létě 
- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. - 

(možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.) 
 
 

Patří mezi tvé koníčky 
tanec a pohyb? Žádná 
hudba tě nenechá jen 
tak v klidu? Tak pojď 
s námi! Na tomto táboře 
se nabízí mnoho lákadel 
v oblasti sportu, tance, 

her a jiné zábavy. Během týdne se můžeš naučit 
různé druhy tanečních stylů, zahopsat si v Cirkus 
parku, zaplavat si v bazénu. Čekají na tebe výlety a 
hry. Nudit se tu opravdu nebudeš! 
 
Poplatek za celý týden 1.000 Kč 
 

Hlavní vedoucí LPT Monika Slachová 
 
Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25.  Přihlásit se  
můžete telefonicky (417 837 205, 733 126 151) nebo 
přes email (dddmosek@ddmosek.cz). Přihlášky jsou 
k dispozici na našich webových stránkách 
(www.ddmosek.cz).  
 
Vyplněnou    přihlášku  je nutné odevzdat do 14 dnů 
od rezervace. Záloha ve výši 500 Kč je splatná do 
14 dnů od rezervace. Doplatek   je   nutné   uhradit   
nejpozději do 15. 6. 2021. 
 

Fotografie z tohoto LPT budou veřejně prezentovány na webu 
DDM Osek, popř. v dalších médiích a propagačních materiálech. 
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3. Letní příměstský tábor 
 

pro děti od 7 do 15 let 
19 7. 2021 - 23. 7. 2021 

(pondělí - pátek) 
    

Detektivní kancelář 
inspektora Šikuly 

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

 
Budeme řešit záhadu 
ztraceného drahokamu. 
Jednotlivými kroky se 
dopátráme, kdo a proč se 
rozhodl nás o zázračný 
drahokam okrást. Naučíme 
se sestavit profil zločince, 
různé metody vyšetřování a 
nejen to. Budeme se věnovat i věcem mezi nebem a 
zemí. Pojďte se stát na tento týden detektivy a užít si 
letní dobrodružství.  
 

Poplatek za celý týden 1.000 Kč 
 

Hlavní vedoucí LPT Jana Hurychová, DiS. 
 
Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25.  Přihlásit se  
můžete telefonicky (417 837 205, 733 126 151) nebo 
přes email (dddmosek@ddmosek.cz). Přihlášky jsou 
k dispozici na našich webových stránkách 
(www.ddmosek.cz).  
 
Vyplněnou    přihlášku  je nutné odevzdat do 14 dnů 
od rezervace. Záloha ve výši 500 Kč je splatná do 
14 dnů od rezervace. Doplatek   je   nutné   uhradit   
nejpozději do 15. 6. 2021. 
 

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

4. Letní příměstský tábor 
 

pro děti od 7 do 15 let 
26 7. 2021 - 30. 7. 2021 

(pondělí - pátek) 
    

Pirátské putování 
- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. - 

(možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.) 
 

Během tohoto týdne 
poplujeme přes rozbouřené 
moře za skupinou pirátů, které 
velí kapitán Morgan. Ten Vás 
bude pasovat na malé piráty a 
naučí Vás pirátským 
dovednostem. Užijeme si 

pirátských tancovaček a zábavy. A v neposlední řadě 
se vydáme hledat pirátský poklad. Pojďte si společně 
užít pirátské dobrodružství.  
 

Poplatek za celý týden 1.000 Kč 
 

Hlavní vedoucí LPT Jana Hurychová, DiS. 
 
Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25.  Přihlásit se  
můžete telefonicky (417 837 205, 733 126 151) nebo 
přes email (dddmosek@ddmosek.cz). Přihlášky jsou 
k dispozici na našich webových stránkách 
(www.ddmosek.cz).  
 
Vyplněnou    přihlášku  je nutné odevzdat do 14 dnů 
od rezervace. Záloha ve výši 500 Kč je splatná do 
14 dnů od rezervace. Doplatek   je   nutné   uhradit   
nejpozději do 15. 6. 2021. 
 

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

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE: 
 

Podrobné   propozice   budou  k dispozici nejpozději 
do 15. 6. 2021 (www.ddmosek.cz).  
 
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, drobné 
občerstvení (zmrzlina, limonáda apod.). 
 
Na každý den přibalte dětem svačinu a pití na 
celý den, ne vždy bude možnost si něco 
zakoupit.  
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