4. Letní příměstský tábor

Nabídka
letních příměstských táborů
(srpen 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

5. Letní příměstský tábor

pro děti od 7 do 15 let
2. 8. 2021 - 6. 8. 2021
(pondělí - pátek)

pro děti od 7 do 15 let
9. 8. 2021 - 13. 8. 2021
(pondělí - pátek)

Pět úkolů pro Herkula

Tajná škola superhrdinů

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

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

Herkules, syn Zeův, je silný,
statečný, ale i tak trochu nafoukaný,
protože když se narodil, dostal
božské vlastnosti, které využíval pro
sebe a ne, aby pomáhal lidem, kteří
jeho pomoc potřebovali. Zeus se
jednoho dne naštval a božské
vlastnosti mu vzal. Jestli je chce
Herkules získat zpátky, musí splnit
pět úkolů. Pomůžete Herkulovi splnit
úkoly, které si pro něj Zeus vymyslel a získat tak jeho
božské vlastnosti zpátky? Protože, děti, Herkules bude
opravdu pomoc potřebovat. Během týdne nás čekají
zábavné hry, plnění úkolů, výlety a odměny. Těšíme se na
Vás.

Svět je v ohrožení. Zlý
padouch Maximus a jeho
stoupenci zajali všechny
superhrdiny světa a díky
svým
zlomyslným
pokusům se snaží získat
všechny jejich schopnosti pro sebe a svou partu
netvorů. Proto se akademie rozhodla povolat do
výcviku junior-hrdiny, kteří ale musí před záchranou
hrdinů zlepšit své schopnosti, aby dokázali zlého
Maxima porazit. A proto tu jsme my, a hlavně vy, děti,
superhrdinové, kteří nakonec zachrání svět!

Poplatek za celý týden 1.000 Kč
Hlavní vedoucí LPT Věra Lesayová

Poplatek za celý týden 1.000 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 (dddmosek@ddmosek.cz). Přihlášky jsou
k dispozici
na
našich
webových
stránkách
(www.ddmosek.cz).

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.

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.

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

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE:

6. Letní příměstský tábor

7. Letní příměstský tábor

pro děti od 7 do 15 let
16. 8. 2021 - 20. 8. 2021
(pondělí - pátek)

pro děti od 7 do 15 let
23. 8. 2021 - 27. 8. 2021
(pondělí - pátek)

Podrobné propozice budou k dispozici nejpozději
do 15. 6. 2021 (www.ddmosek.cz).

Hádanka

Český lev

Na LPT nedoporučujeme dětem dávat drahé věci,
elektroniku apod. Vedení LPT za tyto věci
nezodpovídá.

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

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

Na celý týden se děti dostanou
do ruchu kanceláře Hádanka,
která se specializuje na
zvláštní až pohádkové případy.
V nedalekém království vysílají
signál na pomoc a naším
úkolem je pomoci. V týmech
budou zástupci nejstarších i
nejmladších dětí. Během tábora bude rozvíjena především
skupinová spolupráce, komunikace a kreativita. Týden
začneme výpravou do království a každý den se poté bude
odvíjet od postupu v případu. Na začátku tábora bude pro
děti malé překvapení spojené s přespáním v DDM.

Jsi udatný a nebojácný jako
tvé pra pra pra pra pra
…babičky/dědečkové? Tak
to vítej u nás. Potkáš se
s mnoha legendami z naší
minulosti, ale také budeš
možná muset válčit. Celou
dobu, kterou strávíte napříč
českým dobrodružstvím, Vás budu doprovázet. Podíváme
se na místa, která jsme získali, porazíme pár nepřátel a
zapíšeme se tak do naší historie.

Poplatek za celý týden 1.000 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 (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.

Poplatek za celý týden 1.000 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 (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.

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.

