
   Dům dětí a mládeže Osek 
   Dolnonádražní 269, Osek   IČO 70825645 
   č. tel.  417  837 205, e-mail: ddmosek@ddmosek.cz 
             
    PROPOZICE pro účastníky 6. LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA 

Termín: 9. 8. 2021 – 13. 8. 2021 
Téma:  Tajná škola superhrdinů 

Hlavní vedoucí LPT:  Dana Kastnerová  

   MT 731 824 464 

 
 

9. 8. 2021 (pondělí) – První den se sejdeme v 8.00 hod. v DDM, kde strávíme zábavné 
dopoledne. Povíme si, co nás v následujícím týdnu čeká, zahrajeme si pár seznamovacích her. 
Pokud nám to počasí dovolí, vydáme se odpoledne na osecké koupaliště. Když nebude počasí 
vhodné na koupání, bude pro děti připraven náhradní program. Na dnešní den, prosím, připravte 
dětem sportovní oblečení včetně bot, věci na koupání a svačinu. Děti si vyzvedněte v 16.00 
hod. u vchodu na koupaliště. 
 
10. 8. 2021 (úterý) – Druhý den se sejdeme v 8.00 hod. v DDM. Vydáme se do ZOO parku 
v Chomutově, kde budeme pokračovat v naší celotáborové hře. Tento den děti budou 
potřebovat sportovní oblečení, větší svačinu a kapesné dle uvážení. Děti si vyzvedněte 
v 15.30 hod. na horním vlakovém nádraží v Oseku. 
 
11. 8. 2021 (středa) – Třetí den se sejdeme v 7.45 hod. v DDM. Odtud se vydáme na cestu do 
Ústí nad Labem, kde navštívíme Aquapark Klíše (kapesné dle uvážení). Za nepříznivého 
počasí navštívíme Aquadrom v Mostě. Ať mají s sebou děti věci na plavání (plavky, ručník), 
velkou svačinu, a pohodlné oblečení. Návrat bude v 16.05 hod. na dolní vlakové nádraží 
v Oseku. Zde si můžete děti vyzvednout. 
 
12. 8. 2021 (čtvrtek) – Čtvrtý den se jako vždy sejdeme v DDM v 8.00 hod., dopoledne si 
zahrajeme hry a odpoledne se vydáme na Lasergame do Mostu. Děti ať mají sportovní 
tmavší oblečení, včetně mikiny a obuvi. Návrat bude v 16.22 hod. na horní vlakové nádraží 
v Oseku. 
 
13. 8. 2021 (pátek) – Poslední den vyhodnotíme celý týden a ukončíme naší celotáborovou 
hru. Sejdeme se v 8.00 hod. v DDM. Připravte dětem sportovní oblečení,  věci na koupání a 
kapesné dle uvážení. Děti si vyzvedněte v 16.00 v DDM.  

 
 

Je možné přivést děti na 7.00 hodinu do DDM. Samotný program začíná v 8.00 hod. 
 
 
 

V pondělí (první den LPT) je nutné odevzdat čestné prohlášení ohledně testování či prodělané 
nemoci COVID-19 (zveřejněno na webových stránkách, k vyzvednutí na recepci DDM). 
 
S sebou: KAŽDÝ DEN ČISTOU ROUŠKU, igelitový sáček (na roušku) a malou lahvičku 
desinfekce nebo desinfekčního gelu; pohodlné oblečení a pevnou sportovní obuv (vhodnou 
k celodenní chůzi), pláštěnku (nepromokavou bundu), pokrývku hlavy; věci na koupání, pokud 
bude plavání součástí programu; svačinu a pití na celý den, kapesné dle uvážení. 
 

Přezůvky i pevnou obuv a úbor na TV si děti nechají v DDM až do pátku. Občas se budeme do 
DDM vracet a využívat učebny a tělocvičnu.  
 
Program bude poskládán do jednotlivých dnů v návaznosti na počasí a může se měnit. 
Oblečení dle aktuálního počasí. 

  
Těšíme se na Vás. Danča, Věrka a Jára  


