
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nabídka  
letních příměstských táborů 

(červenec 2022) 

 

Týden plný zábavy  
         

Dům dětí a mládeže Osek 
Dolnonádražní 269, 417 05  OSEK 
www.ddmosek.cz, ddmosek@ddmosek.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 
4. 7. 2022 - 8. 7. 2022 

(pondělí - pátek) 
    

PPŘŘÍÍBBĚĚHHYY  MMAALLÉÉHHOO  PPRRIINNCCEE  
- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. - 

(možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.) 
 
Malý princ navštívil naši 
planetu před mnoha 
lety. Překvapilo ho, jak 
je veliká a kolik 
zvláštních věcí tu 
objevil. Něčemu 
dokonce vůbec 
nerozuměl. Vydejte se 
s námi po stopách 

Malého prince a odhalme společnými silami tajemství, 
které nám zanechal.  
 
Poplatek za celý týden 1.200 Kč 
 

Hlavní vedoucí LPT Bc. Petra Koníčková, DiS. 
 
Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25.  Přihlásit se  
můžete telefonicky (417 837 205, 733 126 151) nebo 
přes email (ddmosek@ddmosek.cz). Přihlášky jsou 
k dispozici na našich webových stránkách 
(www.ddmosek.cz) nebo na recepci DDM.  

 
Odevzdat  vyplněnou  přihlášku a zaplatit zálohu 
ve výši 500 Kč je nutné nejpozději do 14 dnů od 
rezervace. Doplatek je nutné  uhradit   nejpozději 
do 15. 6. 2022. 
 
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 
11. 7. 2022 – 15. 7. 2022 

(pondělí - pátek) 
    

RRAAUUBBÍÍŘŘ  RRAALLFF  AA  IINNTTEERRNNEETT 
- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. - 

(možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.) 
 
Na celý týden se dostaneme 
do světa video her, kde nás 
po  celou dobu bude 
provázet Raubíř Ralf. 
Bohužel telefon, ve kterém je 
aplikace s Raubířem Ralfem, 
je rozbitý a hrozí jeho 
vymazání. Pomůžeš nám 
zachránit Ralfa a jeho 
kamarády?   
 
 

Poplatek za celý týden 1.200 Kč 
 

Hlavní vedoucí LPT Hana Bittersmannová 
 
Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25.  Přihlásit se  
můžete telefonicky (417 837 205, 733 126 151) nebo 
přes email (ddmosek@ddmosek.cz). Přihlášky jsou 
k dispozici na našich webových stránkách 
(www.ddmosek.cz) nebo na recepci DDM.  
 
 

Odevzdat  vyplněnou  přihlášku a zaplatit zálohu 
ve výši 500 Kč je nutné nejpozději do 14 dnů od 
rezervace. Doplatek je nutné  uhradit   nejpozději 
do 15. 6. 2022. 
 

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 
18 7. 2022 - 22. 7. 2022 

(pondělí - pátek) 
    

LLÉÉTTOO  SS  IINNDDIIÁÁNNYY 

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

 
Jsi správný „Rampepurda“ 
a zajímáš se o všechno a 
rád objevuješ? Jsi akční a 
máš rád různá 
dobrodružství? Tak to 
tenhle tábor bude přesně 
pro tebe! Přidej se k nám, 
indiánům, a objevuj kouzlo 
přírody a moderní doby. Spolu vyzkoušíme nové věci 
a navštívíme místa, která jako indiáni z lesů neznáme! 
 
 

Poplatek za celý týden 1.200 Kč 
 

Hlavní vedoucí LPT Natálie Müllerová 
 
Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25.  Přihlásit se  
můžete telefonicky (417 837 205, 733 126 151) nebo 
přes email (ddmosek@ddmosek.cz). Přihlášky jsou 
k dispozici na našich webových stránkách 
(www.ddmosek.cz) nebo na recepci DDM.  
 
Odevzdat  vyplněnou  přihlášku a zaplatit zálohu 
ve výši 500 Kč je nutné nejpozději do 14 dnů od 
rezervace. Doplatek je nutné  uhradit   nejpozději 
do 15. 6. 2022. 
 

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 
25. 7. 2022 - 29. 7. 2022 

(pondělí - pátek) 
    

VVÍÍTTEEJJTTEE  VV  BBRRAADDAAVVIICCÍÍCCHH  
- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. - 

(možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.) 
 

Vždycky sis myslel, že 
se kolem tebe dějí 
zvláštní věci a ty sám, 
že máš možná nějaké 
zvláštní vlastnosti? I 
my v Bradavicích si to 

myslíme. Na začátku července ti přijde dopis 
z Bradavic a dobrodružství může začít. Budeš se učit 
kouzla a zaklínadla, vařit lektvary, sbírat body pro 
svou kolej. Kolej, která bude mít na konci školního 
roku nejvíc bodů, vyhraje školní pohár. Těšíme se na 
tebe v Bradavicích.  
 
 

Poplatek za celý týden 1.200 Kč 
 

Hlavní vedoucí LPT Věra Lesayová 
 
Počet účastníků: min. 15 dětí, max. 25.  Přihlásit se  
můžete telefonicky (417 837 205, 733 126 151) nebo 
přes email (ddmosek@ddmosek.cz). Přihlášky jsou 
k dispozici na našich webových stránkách 
(www.ddmosek.cz) nebo na recepci DDM.  

 
Odevzdat  vyplněnou  přihlášku a zaplatit zálohu 
ve výši 500 Kč je nutné nejpozději do 14 dnů od 
rezervace. Doplatek je nutné  uhradit   nejpozději 
do 15. 6. 2022. 
 

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. 2022 na recepci DDM Osek nebo na 
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, pojištění odpovědnosti, odměny, drobné 
občerstvení (zmrzlina, limonáda apod.). 
 
Poplatek (záloha a doplatek) je možné uhradit hotově 
na recepci DDM nebo bankovním převodem 
(telefonicky nebo emailem Vám sdělíme potřebné 
informace k této platbě). 
 

V případě, že Vám letní příměstský tábor bude hradit 
zaměstnavatel, tak se záloha neplatí. Na základě Vaší 
objednávky vystavíme fakturu na celou částku. 
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