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МАСКЕНБАРЕЊЕ 2017.  
у понедељак, 7. августа 2017. године  

 
Највећи, Најлепши, Најмаштовитији,Најшармантнији, Најзанимљивији,  

Нај, Нај, Нај 
 

М А С К Е Н Б А Л 

 
ПРАВИМО МАСКЕ МНОГО ВЕЋЕ, ПРЕТВОРИ СЕ У НЕШТО САСВИМ ТРЕЋЕ! 

Напомене: 
Води рачуна, круже страшне приче, да купљене маске на праве личе.  

Ал’ само су маске из твоје главе једине маске које су праве. 
Маске без маште нису у моди – машта из главе нека те води! 

Ове што нису, већ само личе, неће моћи да се такмиче! 
 

И то да знаш, право имаш да маму и тату за помоћ питаш,  
могу и баба или деда, само да није ради реда. 

А можеш да,заједно са другарима,направиш столицу са ногарима! 
Ил'неку другу маску групну, да победу однесете скупну! 

 
Ове речи озбиљно схвати, да ти се глава после непати. 

Јер жири маскенбалски неће да попусти и купљеној маски такмичење допусти! 
 

Не мораш лично да се појављујеш кад се за маскенбал наш пријављујеш.  
Него телефоном, на овај број 062/80 58 295, пријави себе и свој крој. 

Тада ће ти рећи један број, који ће бити само твој. 
Имаш за то неколико дана и то три везана. 

4.,5.,и 6. август  од 9.00-13.00 
Улепшаће твој летњи распуст! 

 
Кад дође време за такмичење 

Мораш кренути у пресвлачење. 
Па своју нову, лепу фигуру пребаци у Центар за културу.  

Ту на Платоу чекамо ми да у поворку кренемо сви. 
Дођи на време од 17.00 – 18.00, немој да заспиш, нећемо чекати ако касниш.  

Добићеш број, онај твој, И тад си спреман за маскенбалски бој.  
 

Крећемо у 18.15 тачно, да би смо на  такмичење стигли коначно! 
Тачно у 19.00, баш на време, почиње забава, нема дилеме! 

УКЉУЧИ СЕ У МАШТАРЕЊЕ, ПОЧИЊЕ МАСКЕНБАРЕЊЕ ! 

-На маскенбалу могу учествовати  само оргиналне, прављене маске 
-Пријава за учешће 4.5. и 6. августа  на број телефона 062/80 58 295 од 9.00 до 13.00 часова 

-oд 17.00 до 18.00 часова 7.августа  на платоу испред  Центра за културу преузимање бројева  на 
пунктовима (по годиштима) и формирање колоне  за маскенбалску шетњу 

-Од 18.15 до 19.00 часова  маскенбалска шетња до Летње сцене на Колубари 
-По завршетку маскенбала родитељи ће преузимати децу на пунктовима. Информације о пунктовима по 

узрасним категоријама добиће приликом преузимања бројева (деца 2016./2013. годиште учествују у пратњи 
родитеља). 


