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Propozície 
podujatia pre deti MŠ a ZŠ mesta 

 
Organizátor                 :  Centrum voľného času Elán – oddelenie kultúry a estetiky 
 
Názov podujatia          :   „HALLOWEEN PÁRTY“ 
 
Termín                         :   30. októbra 2011 / nedeľa /  od 17.00 hod. 
 
Miesto                          :  KD A. Hlinku Ružomberok 
 
Účasť                           :  deti MŠ, ZŠ a študenti SŠ mesta 
 
Hudobná produkcia   :  DJ Sančo 
 
Program                      :  promenáda strašidelných masiek 
                                         zábavné súťaže 
                                         tombola 
                                        diskotéka   
 
Vstupné                       :  vstup voľný      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Mgr. Pavol Svrček 
                                                                                                      riaditeľ CVČ Elán 
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Vyhodnotenie  
 

HALLOWEEN PÁRTY 
podujatie pre deti mesta 

 
 
 
            Centrum voľného času Elán – oddelenie kultúry a estetiky v spolupráci s KD A. Hlinku 
v Ružomberku zorganizovalo dňa 30. októbra 2011  podujatie pre deti materských a základných 
škôl mesta Halloween párty. Počas jesenných prázdnin sa v priestoroch Veľkej dvorany stretlo 
približne 200 detí v maskách, aby sa príjemne zabavili na strašidelnej Halloween párty. 
           Celé podujatie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Okrem detí sa výborne zabávali aj rodičia. 
O výbornú náladu a dobrú hudbu sa postaral DJ Sančo, nechýbala tradičná promenáda strašidelných 
masiek, kultúrny program, tombola a bufet na občerstvenie. Pre mimoriadny záujem a spokojnosť 
účastníkov ako detí tak aj rodičov plánujeme podujatie zopakovať aj o rok a zorganizovať tak už 
v poradí 5. ročník Halloween párty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Mgr.Pavol Svrček 
                                                                                                                    riaditeľ CVČ Elán 
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