
 

 

 

 
 

 
 
 
OFERTA URODZINOWA – ELBLĄG 
 
 
Oferta Standard 

 Uwzględniająca pokaz filmowy w 2D – 27 zł.  od osoby w  tygodniu  oraz  31 zł. od osoby w weekend 

 Uwzględniająca pokaz filmowy w 3D – 31 zł.  od osoby  w  tygodniu  oraz  34 zł od osoby w weekend  
 
Oferta uwzględnia: 
 

 Bilet na wybrany seans filmowy 2D i 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 możliwość zakupu zestawu 

filmowego ze specjalnym kubkiem oraz figurką jednego z bohaterów filmu) 
 Zaproszenia urodzinowe dla gości 

 
Oferta Premium 

 Uwzględniająca pokaz filmowy w 2D – 32 zł. od osoby w tygodniu oraz  37 zł od osoby w weekend 

 Uwzględniająca pokaz filmowy w 3D – 36 zł. od osoby w tygodniu oraz  41 zł od osoby w weekend 
 
Oferta uwzględnia: 
 

 Bilet na wybrany seans filmowy 2D i 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 możliwość zakupu zestawu 

filmowego ze specjalnym kubkiem oraz figurką jednego z bohaterów filmu.) 
 Zaproszenia urodzinowe dla gości 

 
 
Informacja dla rodziców: 
 
Repertuar w kinie ustalany jest co tydzień w każdy wtorek i obowiązuje od piątku do czwartku. Nie ma możliwości ustalenia 
repertuaru z większym wyprzedzeniem. 
Przyjęcia urodzinowe organizowane są w godzinach: uzgodnione z Kierownictwem Kina. 
Film jest wybierany z bieżącego repertuaru wg godzin seansów wyświetlanych w danym dniu. 
Minimalna ilość dzieci – 8, maksymalna ilość dzieci 20. 
Zaliczkę w wysokości 35-90 zł (w zależności do wybranej oferty i dnia) należy wpłacić na 2 dni przed planowaną imprezą. Wpłata 
zaliczki jest potwierdzeniem zarezerwowanego terminu imprezy. 
Opiekun grupy nie płaci za bilet podczas seansu filmowego. 
Gry i zabawy przygotowane przez animatorów zostały dostosowane do wieku dzieci.  
Nie można wnosić swojego tortu oraz ciasta. 
Dodatkowe przekąski  w zakresie rodziców (paluszki, chipsy, ciastka, owoce, soki) 
 
INFORMACJA I REZERWACJA: 
Szczegółów na terenie kina udzielają kierownicy zmiany  lub pod numerem telefonu: (55)625-50-00 
 

 od pn do pt do godz. 17:00 oraz dni przedświąteczne 

 pt od godz. 17:00, sobota, niedziela oraz dni świąteczne 
 


