
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nabídka  
letních příměstských táborů 

(srpen 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 
 

5. Letní příměstský tábor 
 

pro děti od 7 do 15 let 
1. 8. 2022 - 5. 8. 2022 

(pondělí - pátek) 
    

KKOONNEECC  LLOOUUPPEEŽŽNNÍÍKKŮŮ  VV  ČČEECCHHÁÁCCHH  
- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. - 

(možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.) 
 

Město Osek se 
během tohoto týdne 
promění v město plné 
loupežníků. A právě 
vy budete muset 
přemoci tyto ohavné 
lotry a zapudit je zpět 
tam, odkud přišli. 
Pokud budete 
pozorní, možná se 

dostanete i k loupežnickému pokladu, který se ukrývá 
už dlouhá staletí v odlehlých lesích nad naším 
městem. Těšíme se na naše společné dobrodružství.  
 

Poplatek za celý týden 1.200 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 (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. 

 

6. Letní příměstský tábor 
 

pro děti od 7 do 15 let 
8. 8. 2022 - 12. 8. 2022 

(pondělí - pátek) 
    

VVÝÝPPRRAAVVAA  DDOO  SSVVĚĚTTAA  MMAAGGIIEE 
- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. - 

(možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.) 
 

Utajený svět kouzelníků se 
konečně dostává na povrch 
i k obyčejným lidem, ale 
bohužel jen k vyvoleným, a 
proto vám nabízíme 
jedinečnou příležitost 
nahlédnout s námi pod 
pokličku staletí ukrytého 
světa. Naučit se zvyky a 
tradice kouzelnických rodin 
- kouzla, zaklínadla,  
lektvary a objevit společně 
tajemná místa a zákoutí. Celý týden zakončíme velkou 
zkouškou z magie. 
 

Poplatek za celý týden 1.200 Kč 
 

Hlavní vedoucí LPT Dana Kastnerová 
 
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. 

https://www.facebook.com/ddmosek
mailto:ddmosek@ddmosek.cz
http://www.ddmosek.cz/
mailto:ddmosek@ddmosek.cz
http://www.ddmosek.cz/


7. Letní příměstský tábor 
 

pro děti od 7 do 15 let 
15. 8. 2022 - 19. 8. 2022 

(pondělí - pátek) 
 

MMIINNEECCRRAAFFŤŤÁÁCCII  NNAA  TTÁÁBBOOŘŘEE 
- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. - 

(možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.) 
 

Baví vás Minecraft a 
jste velcí dobrodruzi? 
Tak právě vás 
hledáme do našeho 
minecraftího tábora! 
Chystáme se na 

velkou expedici, která ověří všechny naše 
minecrafťácké zkušenosti. Povídá se totiž, že od té 
doby co padnul Ender drak, se na naší planetě začaly 
otvírat portály do Minecraftu. Jste připraveni na velké 
dobrodružství? 
 

 
 

Poplatek za celý týden 1.200 Kč 
 

Hlavní vedoucí LPT Petr Slunečko 
 
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. 

8. Letní příměstský tábor 
 

pro děti od 7 do 15 let 
22. 8. 2022 - 26. 8. 2022 

(pondělí - pátek) 
 

ZZAAKKOONNČČEENNÍÍ  LLÉÉTTAA  SSEE  SSLLUUNNCCEEMM 
- každý den od 8.00 hod. do 16.00 hod. - 

(možnost dřívějšího příchodu dětí od 7.00 hod.) 
 

 Léto už nám pomalu 
končí. Ale to pro nás 
neznamená, že si 
nemůžeme užít 
poslední týden 
prázdnin na plno! 
Žádná nuda nám 
nebude stát v cestě. 
Takže pokud máte 
rádi legraci, adrenalin 

a jste ochotni jít do všeho, připojte se do naší bláznivé 
party a zakončete poslední dny prázdnin se Sluncem! 
 

Poplatek za celý týden 1.200 Kč 
 

Hlavní vedoucí LPT Petr Slunečko 
 
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 INFORMPACE 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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