
 

 

 

 

 

OFERTA URODZINOWA | RYBNIK  
  

  

 Oferta Standard  
Uwzględniająca pokaz filmu w 2D: 31, 50 zł od osoby w tygodniu oraz 36,50 zł od osoby w weekend  

Uwzględniająca pokaz filmu w 3D: 35,50 zł od osoby w tygodniu oraz 40,50 zł od osoby w weekend  

  

Oferta uwzględnia:  

- bilet na wybrany seans filmowy 2D lub 3D  

- przyjęcie urodzinowe z animatorem oraz zwiedzanie kina (czas trwania: 1h)  

- prezent dla jubilata  

- zestaw urodzinowy (soczek Cappy 0,33l  lub napój gazowany i mały popcorn). Przy dopłacie 1zł możliwość zakupu zestawu 

filmowego ze specjalnym kubkiem oraz figurką jednego z bohaterów filmu. 

- zaproszenia urodzinowe dla gości  

  

Oferta Premium  

Uwzględniająca pokaz filmu w 2D: 36,50 zł od osoby w tygodniu oraz 41,50 zł od osoby w weekend;  

Uwzględniająca pokaz filmu w 3D: 40,50 zł od osoby w tygodniu oraz 45,50 zł od osoby w weekend  

  

Oferta uwzględnia:  

- bilet na wybrany seans filmowy 2D lub 3D  

- przyjęcie urodzinowe z animatorem oraz zwiedzanie kina (czas trwania: 1h)  

- prezent dla jubilata  

- zestaw urodzinowy (soczek Cappy 0,33l  lub napój gazowany i mały popcorn). Przy dopłacie 1zł możliwość zakupu zestawu 

filmowego ze specjalnym kubkiem oraz figurką jednego z bohaterów filmu. 

- zaproszenia urodzinowe dla gości  

- tort  

  

Dodatkowo oferujemy:  

- Zdjęcia zgrane na CD  

- Szampan Picollo 0,75 l  

- Napoje niegazowane 1l lub 2l  

- Napoje gazowane 1l  

- żelki, m&m kubek  

 

Oferta specjalna dla rodziców: 
Rodziców i opiekunów zachęcamy do odwiedzenia naszych barów, gdzie oferujemy doskonałą mieszankę 100% Arabica z segmentu 

Specialty Coffee. Wybrane kawy 400ml  15% taniej (dotyczy kaw: latte, cappuccino, iced latte, americano). 

 

Informacja dla rodziców: 

Przyjęcia urodzinowe organizowane są w godzinach dostosowanych do repertuaru. 

Uwaga: Repertuar w kinie ustalany jest co tydzień w każdy wtorek i obowiązuje od piątku do czwartku. Nie ma możliwości ustalenia 

repertuaru z większym wyprzedzeniem. 

Minimalna ilość dzieci - 8, maksymalna ilość dzieci - 12 

Zaliczkę należy wpłacić w momencie rezerwacji. Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem terminu urodzin. Kwota zaliczki jest 

uzależniona od daty realizacji urodzin, a nie od daty zamówienia urodzin: 

Oferta Standardowa – 47,50 zł w tygodniu lub 72,50 zł w weekend 

Oferta Premium – 72,50 zł w tygodniu  lub 97,50 zł w weekend 

 Tort jest dostępny wyłącznie w ofercie Premium. Rodzice za wyjątkiem owoców nie mogą  

przynosić własnych napojów ani jedzenia. 

 Rezerwacji oraz wpłat zaliczek na urodziny prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku 

w godz.: 09:00-16:30 

 Gry i zabawy przygotowane przez animatorów dostosowane zostały do wieku dzieci. 

 

INFORMACJA I REZERWACJE: 

Szczegółowych informacji udzielają na terenie kina Kierownicy Zmiany. 

Kontakt: 32 661 87 24 lub rybnik@multikino.pl 

 


