
OFERTA SZKOLNA
TYDZIEŃ KINOWY 24-30.03.2023



bilety w najniższej cenie – 13,00 zł,
bezpłatne wejście na seans dla opiekuna grup*,
kawa/herbata dla opiekuna grupy.

popcorn solony + napój 0,4l – do wyboru Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7up lub Lipton w cenie 14,00 zł 
 lub zestaw z popcornem karmelowym w cenie  16,00 zł
nachos + napój 0,4l - do wyboru Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7up lub Lipton w cenie 17,90 zł.

Szanowni Państwo, 

Chcielibyśmy zaprezentować naszą ofertę filmową na nadchodzące dni. Godziny seansów zamawianych             
z odpowiednim wyprzedzeniem jesteśmy w stanie dopasować do Państwa potrzeb, a każde zapytanie
zostanie przez nas rozpatrzone indywidualnie. Dołożymy wszelkich starań, aby wspólnie ustalić
zarówno tytuł, jak i godziny projekcji odpowiednie dla Państwa. 

 
Z myślą o grupach, proponujemy Państwu:

Również w naszej ofercie mamy zestawy szkolne:

*na każdą rozpoczętą 15–stkę uczniów, jeden opiekun otrzymuje bezpłatny bilet na seans – pozostali opiekunowie zobowiązani                  
 są do zakupu biletu w cenie biletu szkolnego. 



 

PREMIERA: 24.03.2023
CZAS TRWANIA: 82 min
KATEGORIA WIEKOWA: BO
GATUNEK FILMOWY: ANIMACJA,
FAMILIJNY

Ket gra na gitarze w zespole złożonym z koników
polnych. W pobliżu mieszka Antonina - księżniczka
mrowiska, w którym zabroniona jest wszelka
muzyka i panuje etos pracy.
Antonina i Ket przypadkiem się spotykają i
zaprzyjaźniają. Kiedy księżniczka zostaje porwana
przez złowrogiego Anteodora - Ket i przyjaciele
ruszają jej na ratunek

CO W TRAWIE GRA



 

PREMIERA: 17.03.2023
CZAS TRWANIA: 130 min
KATEGORIA WIEKOWA: 12
GATUNEK FILMOWY: AKCJA
PRZYGODOWY, SCIENCE-FICTION

Shazam! Gniew bogów to dalszy ciąg historii nastolatka
Billy’ego Batsona, który po wypowiedzeniu magicznego
słowa „SHAZAM!” zmienia się w swoje dorosłe alter ego,
superbohatera Shazama

SHAZAM 2 GNIEW BOGÓW



 

PREMIERA: 10.03.2023
CZAS TRWANIA: 80 min
KATEGORIA WIEKOWA: BO
GATUNEK FILMOWY: FAMILIJNY,
ANIMOWANY
Sympatyczna Violetta szkoli się, żeby zostać Wróżką Zębuszką i móc
wręczać dzieciom prezenty w zamian za ich mleczne zęby. Niestety
mimo szczerszych chęci wciąż oblewa egzaminy, bo jedyne upominki,
które potrafi wyczarować to… fioletowe kwiaty. A przed nią
najważniejszy, doroczny sprawdzian. Kiedy i ten kończy się porażką,
Violetta podkrada innej wróżce magiczny klejnot teleportacji i z jego
pomocą przenika do naszego świata. Wszystko po to, by udowodnić
niedowiarkom, że może być świetną Zębuszką. Pech chce jednak, że w
trakcie lądowania w ludzkiej rzeczywistości skradziony klejnot ulega
uszkodzeniu i Violleta traci możliwość powrotu do domu. Na szczęście
poznaje Maxie – nową dziewczynkę w mieście, której życie wciąż
uprzykrzają dwaj przyrodni bracia. Wkrótce połączone przyjaźnią i mocą
zaklęć, dziewczynka i wróżka, zrobią wszystko, by odnaleźć tajny portal
do świata magii i ocalić miejską przyrodę, której grozi zniszczenie.

WRÓŻKA ZĘBUSZKA



 

PREMIERA: 10.03.2023
CZAS TRWANIA: 88 min
KATEGORIA WIEKOWA: 15
GATUNEK FILMOWY: DRAMAT,
MUZYCZNY
„Zadra” to utalentowana dziewczyna z blokowiska, która walczy
o uznanie na rapowej scenie. Choć wydaje się być zwykłą
nastolatką, przed mikrofonem zyskuje niesamowitą energię 
i charyzmę, dzięki którym może porwać tłumy. Jednak 
w środowisku pełnym testosteronu ciężko o miejsce dla takich,
jak ona. „Zadra” walczy o marzenia, ale przede wszystkim o
lepsze jutro dla swojej rodziny. Mimo to, muzyka nie jest
wszystkim, bo na życie głównej bohaterki kluczowy wpływ
będzie miała miłość.

ZADRA



 

PREMIERA: 03.03.2023
CZAS TRWANIA: 124 min
KATEGORIA WIEKOWA: 15
GATUNEK FILMOWY: FAMILIJNY,
PRZYGODOWY
Frankfurt 1943. Tytułowy bohater Filip jest typowym kosmopolitą i
niezdolnym do głębszych uczuć uwodzicielem. W Polsce stracił całą
rodzinę. Sam będąc w sercu nazistowskich Niemiec, ukrywa żydowskie
pochodzenie i niejednokrotnie wymyka się śmierci. Pracuje jako kelner
w restauracji ekskluzywnego hotelu i beztrosko korzysta z uroków
życia otoczony luksusem, pięknymi kobietami i przyjaciółmi z całej
Europy. Jednak gdy wojna zaczyna zbierać krwawe żniwo wśród
najbliższych mu osób, ten misternie zbudowany świat, który go otacza,
rozsypuje się jak domek z kart…

*Film ,,Filip'' wyświetlamy również w wersji edukacyjnej bez scen
erotycznych.

FILIP



 

PREMIERA: 03.03.2023
CZAS TRWANIA: 86 min
KATEGORIA WIEKOWA: 7
GATUNEK FILMOWY: FAMILIJNY,
PRZYGODOWY
Wszystko zaczęło się wiele lat temu w Paryżu, gdy w pewnej
sympatycznej rodzinie przyszedł na świat mały chłopiec o imieniu
Mikołajek. Niewiele wia domo o jego najmłodszych latach, ale o czasach
szkolnych usłyszał cały świat! Razem z paczką zwariowanych kumpli
Mikołajek do perfekcji opanował nie łatwą sztukę doprowadzania do
szaleństwa nie tylko nauczycieli, ale także kochanych rodziców,
sąsiadów, a nawet sklepikarzy. Każda ich przygoda wywołuje istne
tsunami w szkole lub w domu, a kłótnia urasta do rozmiarów bitwy pod
Waterloo. Nie sposób ich jednak nie kochać, bo wszystko czego dotkną
zamieniają w radość i śmiech. Dzieje się to oczywiście za sprawą samego
Mikołajka, który ma dryg do przygody i niekończącą się ciekawość. To
właśnie ona pewnego dnia każe mu zakraść się do pracowni swoich
twór ców Renégo Goscinnego i Jean-Jacques’a Sempégo, którzy
opowiedzą mu o swojej przyjaźni, dzieciństwie i o tym jak pewnego dnia
go wymyślili.

SZCZĘŚCIE MIKOŁAJKA

https://www.filmweb.pl/person/Ren%C3%A9+Goscinny-58108


 

PREMIERA: 17.02.2023
CZAS TRWANIA: 117 min
KATEGORIA WIEKOWA: 15
GATUNEK FILMOWY: DRAMAT

Charlie już od lat żyje na marginesie świata uwięziony w małym
mieszkaniu przez chorobliwą otyłość. Odrzucony, 
nie bez powodu, przez swoich bliskich, samotnie zmierza 
w życiową przepaść. Wystarczy jednak jeden impuls, jedno
spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze nie
wszystko stracone. Charlie podejmuje próbę nawiązania dawno
utraconego kontaktu z nastoletnią córką. Wie, że czeka go
niesłychanie trudne spotkanie. Zdaje sobie sprawę, że ryzykuje
utratę ostatniego złudzenia. Gotów jest jednak podjąć to ryzyko
z wiarą, że także dla niego jest jeszcze szansa na odkupienie.

WIELORYB



 

PREMIERA: 17.02.2023
CZAS TRWANIA: 125 min
KATEGORIA WIEKOWA: 12
GATUNEK FILMOWY: AKCJA,
SCIENCE-FICTION
Superbohaterowie Scott Lang (Paul Rudd) i Hope Van Dyne
(Evangeline Lilly) powracają jako Ant-Man i Osa. 
Razem z rodzicami Hope, Hankiem Pymem (Michael Douglas) 
i Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) oraz córką Scotta, Cassie Lang
(Kathryn Newton) przeżyją nowe przygody, przemierzając
niezwykły kwantowy świat. Podczas tej misji będą musieli zmierzyć
z nieznanymi dotąd stworzeniami i zostaną zmuszeni do
przekroczenia granic tego, 
co dotychczas uważali za możliwe. Najnowszą produkcję 
ze Studia Marvel, „Ant-Man i Osa: Kwantomania” wyreżyserował
Peyton Reed, a wyprodukowali Kevin Feige, p.g.a. i Stephen
Broussard, p.g.a. W filmie wystąpi również Jonathan Majors jako
Kang.

ANT-MAN I OSA: KWANTOMANIA



 

PREMIERA: 10.02.2023
CZAS TRWANIA: 111 min
KATEGORIA WIEKOWA: 7
GATUNEK FILMOWY: FAMILIJNY,
PRZYGODOWY, KOMEDIA
Jest rok 50 p.n.e. Cesarzowa Chin, w wyniku zamachu stanu
przeprowadzonego przez zdradzieckiego księcia, zostaje uwięziona. Córka
porwanej władczyni – księżniczka Sass-Yi, wraz ze swoim wiernym
ochroniarzem i fenickim kupcem wyrusza do odległej Galii, aby szukać
pomocy dla swojego kraju. Tak oto poznaje Asteriksa i Obeliksa – dwóch
dzielnych bohaterów, którzy nie cofną się przed niczym, aby zaprowadzić
ład i porządek wszędzie tam, gdzie zapanował chaos i bezprawie… 
Oraz wszędzie tam, gdzie można przy okazji smacznie podjeść. 
Galowie z wielką chęcią przystają na prośbę księżniczki i wspólnie z jej
przyjaciółmi oraz odpowiednim zapasem magicznego napoju wyruszają 
w długą i pełną przygód podróż na Daleki Wschód. Jednak oko na to
wszystko ma także słynny wróg Asteriksa i Obeliksa – Juliusz Cezar, który
jest żądny nowych zdobyczy i zbiera potężną armię, aby podbić
orientalną krainę po drugiej stronie globu.

ASTERIKS I OBELIKS: IMPERIUM SMOKA



 

PREMIERA: 06.01.2023
CZAS TRWANIA: 100 min
KATEGORIA WIEKOWA: 6
GATUNEK FILMOWY: FAMILIJNY,
PRZYGODOWY, ANIMOWANY
Oto zuchwały złodziejaszek Kot w butach odkrywa, że jego pasja do ryzyka i
lekceważenie zasad bezpieczeństwa są tragiczne w skutkach. Kot zmarnował już
osiem ze swoich dziewięciu żyć, a w dodatku po drodze stracił ich rachubę. Kot
wyrusza więc na niezwykłą wyprawę. Udaje się do Czarnego Lasu, by znaleźć
mityczną Gwiazdkę z nieba, która spełnia życzenia. Kot chce ją prosić, by
przywrócono mu utracone życia. Ale ta wyprawa jest bardzo niebezpieczna, więc
mając już tylko jedno życie, Kot musi upokorzyć się i poprosić o pomoc swoją
dawną partnerkę i rywalkę: urzekającą Kitty Kociłapkę. W wyprawie tej Kot i Kitty
będą mieli nieoczekiwanego pomocnika - niewielkiego, gadatliwego i stale
radosnego kundelka o imieniu Perrito. W poszukiwaniu Gwiazdki nasza trójka
bohaterów będzie musiała stale wyprzedzać o krok innych chętnych na
gwiazdkowe życzenia: Złotowłosą i trzy misie z rodziny przestępczej, niejakiego
Jacka Placka, a także przerażającego łowcę nagród - wielkiego, złego Wilka. 

KOT W BUTACH: OSTATNIE ŻYCZENIE



 
W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą. Zapraszamy do kontaktu  pod 

numerem telefonu: (16) 633 05 71 lub mailowo: jaroslaw@kinonabiegunach.pl

Nauczyciel, który przyprowadzi grupę szkolną na seans ma możliwość 
skorzystania z programu lojalnościowego dla nauczycieli – o szczegóły zapytaj 

kasjera. 
 
 


