
 

 
OFERTA URODZINOWA | WŁOCŁAWEK  
 Ważna od 23 maja 2014 roku 

 
OFERTA STANDARD: 

 

 Pokaz filmu 2D: 31 zł od osoby w tygodniu oraz 36 zł od osoby w weekend  
 Pokaz filmu 3D: 35 zł od osoby w tygodniu oraz 40 zł od osoby w weekend  

 

Oferta zawiera:  

 

 bilet na wybrany seans filmowy 
 przyjęcie urodzinowe z animatorem oraz zwiedzanie kina (czas trwania do 1h)  
 prezent dla jubilata  
 zestaw urodzinkowy (popcorn i napój gazowany lub soczek)  
 zaproszenia urodzinowe i upominki dla gości 

 
OFERTA PREMIUM: 

 

 Pokaz filmu 2D: 34 zł od osoby w tygodniu oraz 39 zł od osoby w weekend 
 Pokaz filmu 3D: 38 zł od osoby w tygodniu oraz 43 zł od osoby w weekend  

 

Oferta zawiera:  

 

 bilet na wybrany seans  
 przyjęcie urodzinowe z animatorem oraz zwiedzanie kina (czas trwania do 1h)  
 prezent dla jubilata  
 zestaw urodzinkowy (popcorn i napój gazowany lub soczek)  
 zaproszenia urodzinowe i upominki dla gości 
 tort lub pizza  

 

OFERTA SUPREME: 

 

 Pokaz filmu 2D: 44 zł od osoby w tygodniu oraz 49 zł od osoby w weekend 
 Pokaz filmu 3D: 48 zł od osoby w tygodniu oraz 53 zł od osoby w weekend  

 

Oferta zawiera:  

 

 bilet na wybrany seans  
 przyjęcie urodzinowe z animatorem oraz zwiedzanie kina (czas trwania do 1,5h)  
 prezent dla jubilata  
 zestaw urodzinkowy (popcorn i napój gazowany lub soczek)  
 zaproszenia urodzinowe i upominki dla gości 
 warsztaty tworzenia pizzy w restauracji Pizza Hut 
 samodzielne komponowanie składników własnej pizzy 
 tort 

 

 

INFORMACJA I REZERWACJE:     Szczegółów na terenie kina udziela Marta Organiściak, tel. 513 111 910 
 

DODATKOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW:  

 

Przyjęcie urodzinowe organizowane jest w godzinach dostosowanych do repertuaru, minimalna ilość uczestników (płatnych) – 8. 
Repertuar jest ustalany we wtorki i obowiązuje od piątku do czwartku. Gry i zabawy dostosowane są do wieku uczestników. 
Urodziny w ramach Oferty Supreme i Oferty Premium są organizowane we współpracy z restauracją Pizza Hut. 
Warsztaty tworzenia pizzy organizowane są w bezpiecznym dla dzieci środowisku, pod nadzorem wykwalifikowanego personelu. 
Zaliczkę, w wysokości ustalonej z reprezentantem Multikina, należy wpłacić najpóźniej na trzy dni przed imprezą. 
Zaliczka jest potwierdzeniem zarezerwowania terminu imprezy. 
Rezerwacji oraz wpłaty zaliczek na urodziny prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-16:30 

Na imprezę urodzinową nie można wnieść towarów zakupionych poza Multikino (nie dotyczy owoców). 
 

DODATKOWE MENU: 

 

 szampan bezalkoholowy 
 napoje gazowane i soki owocowe  
 przekąski: żelki, chipsy, słodycze, nachos 


