
Dům dětí a mládeže Osek 
Dolnonádražní 269, Osek   IČO 70825645 
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     PROPOZICE pro účastníky JARNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA  

 

  Termín:  7. 2. 2022 – 11. 2. 2022 

 Téma:  PRIMA JARŇÁKY 

  Hlavní vedoucí LPT: Jana Hurychová, DiS. 

         MT 607 023 806 
 

 
07. 2. 2022 (pondělí) – Sraz všech dětí je nejpozději v 7.45 hod. První den se děti mezi sebou  
nejprve seznámí, a pak se vydáme na vodní radovánky do bazénu do Teplic, kde si děti užijí spoustu 
legrace na skluzavkách, ve vodním víru atd.  Na tento den přibalte dětem plavky, ručník, sprchový 
gel, čepici, kapesné do MC Donaldu. Děti si vyzvedněte v 16.05 hod. v Oseku, zastávka Národní 
dům (směr na Duchcov). 
 
08. 2. 2022 (úterý) – V úterý se s dětmi pojedeme podívat na exkurzi do teplické mýdlárny, kde si 
vyrobí své mýdlo a sůl do koupele.  Sraz v DDM nejpozději v 8.00 hod. Děti si vyzvedněte v 16.00 
hod. v DDM. Prosím o to, aby měly přiměřené kapesné. 
 

09. 2. 2022 (středa) – Ve středu se sejdeme v 8.00 hod. v DDM a čeká nás zábavný a tvořivý den 
v prostorech DDM pod vedením zkušené lektorky. Děti si vyzvedněte v 16.00 hod. v DDM. Na tento 
den je nutné, aby děti měly sportovní oblečení, obuv a černé bavlněné triko bez potisku (nemusí 
být nové). Můžete dětem do DDM přibalit oběd, bude možnost ohřátí.  
 

10. 2. 2022 (čtvrtek) - Ve čtvrtek se s dětmi sejdeme opět v 8.00 hod. v DDM. Tento den nás čeká 
JUMP ARÉNA V MOSTĚ, kde se děti dostatečně vyřádí a zaskáčou si pod vedením zkušeného 
trenéra. PŘÍJEZD bude upřesněn, ale děti si budete moci vyzvednout buď na zastávce, nebo 
v DDM. Tento den s sebou: dostatek tekutin, přiměřené kapesné, oblečení na převlečení, 
protiskluzové ponožky (možnost zakoupit i na místě za cenu 119 Kč).  
 

11. 2. 2022 (pátek) – V pátek se sejdeme v 8.00 hod. v DDM. Protože to bude poslední den, který 
spolu s dětmi strávíme, odpolední program bude překvapením. Na tento den můžete dětem přibalit do 
DDM oběd. Čas příjezdu upřesníme dle aktuální situace.  
 

 

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

V pondělí (první den JPT) je nutné děti otestovat antigenním samotestem v DDM za přítomnosti 
pedagogů (antigenní samotest si děti přinesou vlastní).  
 
 
 

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, které si děti přinesou v pondělí, si mohou nechat v DDM až do pátku.  
 
 

 Oblečení dle aktuálního počasí. 
 

Těšíme se na Vás Janča a Věruška   


