
 

 

 

 OFERTA URODZINOWA –BYDGOSZCZ 
 
Oferta Standard 
 Uwzględniająca pokaz filmowy w 2D – 36zł od osoby w tygodniu*  

oraz 42zł od osoby w weekend** 

 Uwzględniająca pokaz filmowy w 3D – 41 zł od osoby w tygodniu*  
oraz 47zł od osoby w weekend**  

 

Oferta uwzględnia: 
Bilet na wybrany seans filmowy 2D lub 3D 

Przyjęcie z animatorem oraz zwiedzanie kina (czas trwania 1 h) 

Prezent dla jubilata 

Zestaw urodzinowy (soczek Cappy 0,33 lub napój gazowany i mały popcorn) 

Przy dopłacie 1zł możliwośd zakupu zestawu filmowego ze specjalnym kubkiem oraz figurką jednego z bohaterów filmu. 
Zaproszenia urodzinowe dla gości 
 

Oferta Premium 
 Uwzględniająca pokaz filmowy w 2D – 42zł od osoby w tygodniu* oraz 48zł od osoby w weekend** 

 Uwzględniająca pokaz filmowy w 3D – 47zł od osoby w tygodniu* oraz 53zł od osoby w weekend**  
 
Oferta uwzględnia: 
Bilet na wybrany seans filmowy 2D lub 3D 

Przyjęcie z animatorem oraz zwiedzanie kina (czas trwania 1 h) 

Tort urodzinowy 

Prezent dla jubilata 

Zestaw urodzinowy (soczek Cappy 0,33 lub napój gazowany i mały popcorn) 

Przy dopłacie 1zł możliwośd zakupu zestawu filmowego ze specjalnym kubkiem oraz figurką jednego z bohaterów filmu. 
Zaproszenia urodzinowe dla gości 
 

Dodatkowo oferujemy: 
Szampan Piccolo 0,75 l 
Napoje niegazowane 2 l 

Napoje gazowane 1 l 

M&M’s 

Żelki 
Rodziców i opiekunów zachęcamy do odwiedzenia naszych Somersby Estate, gdzie oferujemy doskonałą mieszankę 100% Arabica 
z segmentu Specialty Coffee. 
Oferta specjalna: Wybrane kawy 400ml  15% taniej (dotyczy kaw: Latte, Cappuccino, Iced Latte, Americano) 
 

Informacja dla rodziców: 
Minimalna ilośd dzieci - 8, maksymalna ilośd dzieci – 15. 
Tort jest dostępny wyłącznie w ofercie Premium. Rodzice za wyjątkiem owoców nie mogą przynosid własnych napojów ani jedzenia. 
 

Uwaga:  Repertuar w kinie ustalany jest co tydzieo w każdy wtorek i obowiązuje od piątku do czwartku.  
Nie ma możliwości ustalenia repertuaru z większym wyprzedzeniem. 
 

INFORMACJA I REZERWACJA: 
Szczegółów na terenie kina udziela od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00  
Zuzanna Bejger pod numerem telefonu: (52)568-43-00 lub 502-555-973 lub mailowo:  
bydgoszcz@multikino.pl  
 

*od poniedziałku do czwartku cały dzieo oraz w piątki i dni przedświąteczne przed godziną 17:00 
** w soboty, niedziele i święta cały dzieo oraz w piątki i dni przedświąteczne od godziny 17:00 
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