
        

OFERTA MIKOŁAJKOWA 2017 
 

KINO „WARSZAWA” PRZEWORSK 

 
W związku ze zbliżającymi się „MIKOŁAJKAMI” pragniemy zachęcić 

Państwa do zorganizowania ich w naszym kinie. Poniżej przedstawiamy nasze 

bajkowo - filmowe propozycje dla wszystkich grup wiekowych, a w dalszej 

kolejności harmonogram seansów w okresie mikołajkowym oraz inne informacje. 

Oczywiście poza ciekawym repertuarem mikołajki nie mogą odbyć się bez 

obecności Świętego Mikołaja, słodyczy, oraz mnóstwa uśmiechu na twarzach 

naszych widzów, dlatego jak co roku u nas tego nie braknie 

(a to wszystko w cenie biletu ! ). Serdecznie zapraszamy do współpracy !  

 
 



PROPOZYCJA I  

grupa wiekowa: bez ograniczeń 

„COCO” 

 

 

Opis filmu: 

Mały Miguel, zafascynowany grą na gitarze marzy o tym, by pójść w ślady swojego muzycznego idola, 

Ernesto de la Cruz. Chłopiec - wbrew rodzinnemu zakazowi - za wszelką cenę chce rozwijać swój 

talent. W tajemniczych okolicznościach trafia do niezwykłej Krainy Zmarłych, gdzie na swej drodze 

napotyka uroczego oszusta Hektora i z nim odkrywa historię swojej rodziny. 

 

PRODUKCJA: USA 

DYSTRYBUCJA / WYTWÓRNIA: Disney / Pixar 

GATUNEK: animowany / przygodowy / familijny  

WERSJA: 3D Dubbing 

CENA BILETU WSTĘPU DLA GRUP SZKOLNYCH / ZORGANIZOWANYCH :  

- 17 zł (w cenę wliczone okulary do projekcji 3D pozostające własnością widza) 

- 14 zł (dla widzów z własnymi okularami do projekcji 3D) 

 

 

 



PROPOZYCJA II 

grupa wiekowa:  ≥ 7-8 lat  

UWAGA ! Oferta Specjalna ! Film wyświetlany PRZEDPREMIEROWO (premiera filmu w Polsce 29.12) 

„PADDINGTON 2” 

 

 

Opis filmu: 

Tym razem rezolutny niedźwiadek o nienagannych manierach i skłonności do wpadania w tarapaty 

trafi w złe towarzystwo. Pomyłkowo osadzony w areszcie wśród zepsutych do szpiku kości typów 

spod ciemnej gwiazdy, naiwny Paddington zrobi wszystko, by sprowadzić ich na dobrą drogę. A że siłę 

przekonywania ma wielką, rzecz może się udać. Każdy przecież chętnie przyjmie pomocną łapę nawet 

jeśli jest nieco lepka od marmolady. Szczególnie jeśli futrzasty zada swe fundamentalne pytanie: 

Misia w sercu nie masz?! 

 

PRODUKCJA: Francja / Wielka Brytania 

GATUNEK: familijny / komedia / przygodowy 

WERSJA: 2D Dubbing 

CENA BILETU WSTĘPU DLA GRUP SZKOLNYCH / ZORGANIZOWANYCH : 12 zł 

 



PROPOZYCJA III 

grupa wiekowa: ≥ 10 lat 

„LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI” 

 

 

Opis filmu: 

Jedni z największych superbohaterów na świecie tworzą Ligę Sprawiedliwości. Jej celem jest 

zwalczanie zagrożeń, które wykraczają poza ludzkie możliwości. Zainspirowany ofiarnym czynem 

Supermana Bruce Wayne odzyskał wiarę w ludzkość. Prosi swojego nowego sprzymierzeńca, Dianę 

Prince, o pomoc w pokonaniu jeszcze potężniejszego wroga. Nie tracąc czasu, Batman i Wonder 

Woman starają się znaleźć i przekonać do współpracy grupę metaludzi, która ma stanąć do walki z 

nowym zagrożeniem. Jednak mimo utworzenia jedynej w swoim rodzaju ligi superbohaterów, 

złożonej z Batmana, Wonder Woman, Aquamana, Cyborga i Flasha, może być już za późno na 

uratowanie planety przed atakiem katastroficznych rozmiarów. 

 

PRODUKCJA: USA 

GATUNEK: akcja / sci-fi / fantasy 

WERSJA: 3D Dubbing 

CENA BILETU WSTĘPU DLA GRUP SZKOLNYCH / ZORGANIZOWANYCH :  

- 17 zł (w cenę wliczone okulary do projekcji 3D pozostające własnością widza) 

- 14 zł (dla widzów z własnymi okularami do projekcji 3D) 

 

 



 

PROPOZYCJA IV 

grupa wiekowa: ≥ 12 lat 

„LISTY DO M. 3” 

 

 

Opis filmu: 

"Listy do M. 3" opowie historię kilku osób, którym w jeden magiczny dzień przydarzają się wyjątkowe 

chwile. Bohaterowie przekonają się o potędze miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w to, że ten 

niezwykły świąteczny czas pełen jest niespodzianek. 

 

PRODUKCJA: Polska 

GATUNEK: komedia romantyczna  

WERSJA: 2D PL 

CENA BILETU WSTĘPU DLA GRUP SZKOLNYCH / ZORGANIZOWANYCH : 12 zł 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM SEANSÓW W OKRESIE MIKOŁAJKOWYM 

 

5 XII (wtorek) 
godz. 08:30 – „LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI” [3D Dubbing]  

godz. 11:00 – „LISTY DO M. 3” [2D PL] 

 

6 XII (środa) 

godz. 08:30 – „COCO” [3D Dubbing] 

godz. 11:00 – „PADDINGTON 2” [2D Dubbing] 

 

• Poza wyżej wymienionym harmonogramem istnieje możliwość zorganizowania seansu  

wybranej propozycji w innych dniach i godzinach dostosowanych do Państwa 

indywidualnych potrzeb.  

• Prosimy o możliwie jak najszybsze zgłaszanie grup na poszczególne seanse, ponieważ liczba 

miejsc jest ograniczona (444 wszystkich miejsc na sali kinowej) 

 

UWAGA ! PROMOCJA ! SPECJALNA, MIKOŁAJKOWA OFERTA NA POPCORN ! 

Po wcześniejszym zgłoszeniu (min. dzień wcześniej) proponujemy świeżo uprażony popcorn (za 

pomocą naszego samoobsługowego automatu zainstalowanego w holu kina)  w promocyjnej cenie:   

4 zł / porcja ! (rabat 25% od ceny standardowej ! ) 

Uwielbiany przez wszystkie dzieci i dorosłych - świeży POPCORN tylko u nas w najzdrowszym wydaniu dzięki 

samoobsługowego automatu do prażenia świeżego popcornu ! 

*prażony gorącym powietrzem 

*bez użycia tłuszczu 

*bez cholesterolu 

*bez glutenu  

*wolny od GMO 

*każda porcja świeżo prażona 

*solony, ciepły i gotowy do spożycia 

*1 porcja to tylko 122 kalorie (dla porównania - 1 popularny baton to aż 455 kalorie ! ) 

*dostarcza cenne witaminy b1, b2,  

*bogaty w błonnik, potas i inne minerały 

* jest ekologiczny i polecany przez wiele organizacji zajmujących się zdrowiem 

 

Zachęcamy do skorzystania z oferty i zapraszamy do współpracy ! 

KONTAKT: 

BARTOSZ CZWAKIEL 

Tel.: 791 994 775 


