
           Dům dětí a mládeže  
 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace 

Pracoviště: Dům dětí a mládeže 

email: ddm@zsazusfrydlant.cz,  

tel: (+420) 482 312 270 / 607 655 171 

www.zsazusfrydlant.cz 

 

Informace pro rodiče na letní příměstský tábor 
 

 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant pořádá pro děti od 1. – 6. třídy, které chtějí aktivním a zábavným způsobem strávit týden 

prázdnin, příměstský tábor v termínu 9. 7. – 13. 7. 2018. Zajímavý program na každý den od 8:00 do 16:00 hod. 

Děti budou přebírány v DDM od 7:30 do 8:00 a předávány od 15:30 do 16:00 hod. Čas ukončení denního 

programu bude upřesněn v den zahájení příměstského tábora. 

 

Tábor se uskuteční jen v případě minimálního počtu 20 dětí. 

Cena tábora:  890 Kč 
 

V ceně je zahrnuto: obědy, pitný režim, pedagogický dozor, užívání prostorů a energie, materiál, jízdné, 
vstupné. 
 
Přihlášky lze vyzvednou ve všech ŠD a v kanceláři DDM a odevzdat v ŠD DDM nejpozději do 18. 5. 2018. Platbu 
přineste v hotovosti paní Luskové do ŠD DDM nejpozději do 18. 5. 2018. Potvrzení o bezinfekčnosti 
odevzdávejte až v den zahájení tábora. 
 
Předpokládaný program tábora: 
 

Den Program 

Pondělí 9.7. 7:30 – 8:00 příchod dětí do DDM, seznámení, tvorba pasů, sestavení družstev, výroba 
vlajky, soutěže a hry 

Úterý 10.7. 7:30 příchod dětí do DDM, 8:00 odjezd na celodenní výlet do Mirákula (Milovice), za 
nepříznivého počasí výlet do IQlandie, příjezd 16:00, celodenní svačina zajištěna 

Středa 11.7. 7:30 – 8:00 příchod dětí do DDM, rozhledna, za špatného počasí radnice a muzeum; 
historie města a okolí, zajímavosti z přírody, tábornické dovednosti, vaření na kotlíku, 
výtvarné činnosti 

Čtvrtek 12.7. 7:30 – 8:00 příchod dětí do DDM, vědomostní soutěž, logické hry, bojovka, zpěv s kytarou 

Pátek 13.7. 7:30 – 8:00 příchod dětí do DDM, prohlídka na zámku, vyhodnocení soutěží, zhodnocení 
týdne 
 

 

Změna programu vyhrazena. 
 
Vhodné oblečení: mikina či bunda pro případ nepříznivého počasí. Kromě přezuvek, tenisek a sandálů je vhodná 
i pevná obuv („pohorky“). Nezapomeňte na pláštěnku, gumáky, plavky a pokrývku hlavy. Dále by děti měly mít 
papírové kapesníky.  
Kapesné: výše kapesného by neměla přesahovat rozumnou výši.  
Důležité upozornění: Tábor není vybaven pro úschovu cenností, a proto nedávejte svým dětem šperky, ani větší 
finanční hotovost, audio a video přístroje, ani drahé fotoaparáty a mobilní telefony. Za případnou ztrátu, 
zničení nebo poškození neručíme.  
Potraviny: Děti by měly být vybaveny malou svačinou, např. sušenka, ovoce, apod. Pitím pouze na celodenní 
výlet. Oběd či velká svačina na výlet je zajištěn, stejně tak bude postaráno o dostatečné množství tekutin. 
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