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Premiera
MAŁA WIELKA STOPA 2: W rodzinie siła / familijny / od
5 lat / Dubbing
Nie ważne czy jesteś mały, wielki, kosmaty czy zupełnie bezwłosy, jeśli masz odwagę, fantazję i
jesteś trochę zwariowany, możesz dokonać wielkich rzeczy i przeżyć niesamowitą przygodę.
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Premiera
NAJMRO. Kocha, kradnie, szanuje
Najmro wraz ze swoją ferajną obrabia Pewexy, żeby żyć kolorowo w czasach, w których wszystko
jest szare lub zakazane. Wolność i dobrą zabawę kocha ponad wszystko.

13:40  19:00
21:20  

13:40  19:10
21:30  

13:40  19:10
21:30  

12:15  19:00
21:20  

13:40  19:00
21:20  

13:10  19:00
21:20  

13:10  19:00
21:20  

Dla dzieci
RODZINKA RZĄDZI: seanse z konkursami 18 i 19
września
„Rodzinka rządzi” to kontynuacja nominowanej do Oscara® przebojowej, animowanej komedii
„Dzieciak rządzi” ze studia DreamWorks Animation.
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Kino Konesera
NA RAUSZU
Seans realizowany w ramach cyklu Kino Konesera.
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Helios na Scenie
ANDRÉ RIEU – Znowu razem!
Czas trwania (minut): 140
Holenderski król walca powraca! Czy dołączysz do kinowej zabawy z Maestrem i jego Orkiestrą?
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Kultura Dostępna
POLOT / Uroczysta premiera
„Polot” to poruszająca historia o wkraczaniu w dorosłość, realizacji marzeń oraz przyjaźni
wystawionej na próbę.
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SMALL WORLD / Napisy
Do czego zdolny będzie policjant, prowadzący śledztwo w sprawie uprowadzonej dziewczynki? Czy
jest gotowy na konfrontację z przestępczym podziemiem, które nikogo nie oszczędza?
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TEŚCIOWIE
Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Owszem. I to jaką!
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After / Napisy
Porywająca opowieść o namiętności, która wywraca świat do góry nogami.
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PSI PATROL FILM / familijny / b.o. / Dubbing
Fillm animowany zrealizawany na podstawie popularnego serialu "Psi patrol". To opowieść o
bohaterskich pieskach i o chłopcu którzy niosą pomoc potrzebującym.
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SHANG-CHI i legenda dziesięciu pierścieni / Napisy
W nowym filmie studia Marvel „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” Simu Liu wciela się w
Shang-Chi, który musi zmierzyć się z przeszłością.
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SHANG-CHI i legenda dziesięciu pierścieni / Dubbing
W nowym filmie studia Marvel „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” Simu Liu wciela się w
Shang-Chi, który musi zmierzyć się z przeszłością.
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  BILETY 2D   BILETY 3D
W dniu seansu 3 dni i wcześniej 2 dni wcześniej 1 dzień wcześniej W dniu seansu 3 dni i wcześniej 2 dni wcześniej 1 dzień wcześniej

Bilet na film   26.90 zł 17.90 zł 20.90 zł 23.90 zł 26.90 zł 17.90 zł 20.90 zł 23.90 zł

Bilet na film familijny*   23.90 zł 17.90 zł 19.90 zł 21.90 zł 23.90 zł 17.90 zł 19.90 zł 21.90 zł

Bilet na Superwtorek**   15.90 zł 15.90 zł
* za wyjątkiem filmów familijnych.
** filmy dostępne w repertuarze kin Helios z oznaczeniem „familijne”. Są to produkcje, które zawierają treści dotyczące
świata dzieci lub odnoszą się do nich w kontekście domu i rodziny. To tytuły dedykowane w szczególności widzom do 13. roku
życia oraz ich rodzinom. Kategoria ma charakter wyłącznie rekomendacji, gdyż w Polsce nie funkcjonują przepisy regulujące
tę kwestię. Wyboru filmu do tej grupy dokonuje Helios, kierując się kwalifikacjami dokonanymi w krajach posiadających
przepisy prawne dotyczące tej materii oraz podanymi przez dystrybutorów opisami filmów i ich wskazówkami dotyczącymi
sugerowanego wieku widzów.

Do wszystkich biletów na filmy 3D doliczana jest dopłata w wysokości 3 zł. Jest to dopłata związana z użytkowaniem
okularów 3D, niezbędnych do właściwego odbioru projekcji trójwymiarowych. Okulary zostaną Państwu udostępnione do
jednorazowego użytku.
Prosimy o ich zwrot obsłudze kina po seansie.

Ważne: Cennik nie dotyczy Seansów Specjalnych i Wydarzeń Specjalnych oraz biletów grupowych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.
Drodzy widzowie,
Niniejszym informujemy, iż zgodnie ze standardami światowymi oraz istniejącym w polskich kinach zwyczajem, dzieciom do lat 3 przebywającym na seansie pod opieką opiekuna i nie zajmującym samodzielnego miejsca, przysługuje darmowy bilet.
Wiek dziecka zajmującego wspólne miejsce z opiekunem powinien być zweryfikowany przez pracownika kina. Jeżeli weryfikacja ta wypadnie negatywnie, a opiekun się z nią nie zgodzi, po stronie opiekuna spoczywa obowiązek uwiarygodnienia wieku
dziecka. Jednocześnie zaznaczamy, iż w poszczególnych przypadkach dystrybutorowi filmu zawsze przysługuje prawo do odmowy akceptacji powyższej ulgi.
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