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Przedpremiera
RON USTERKA / familijny / od 7 lat / Dubbing
Produkcja: USA, Wlk. Brytania (2021)
„Ron usterka” to historia Barneya, społecznie wycofanego gimnazjalisty i Rona, jego nowego,
chodzącego i mówiącego robota, który ma być jego „Najlepszym przyjacielem z pudełka”.
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Premiera
VENOM 2: Carnage / Napisy
Produkcja: USA (2021)
Venom to jedna z najważniejszych postaci Marvela. Opowiada o dziennikarzu Eddie'm Brocku
(Tom Hardy), którego ciało w wyniku eksperymentu scaliło się z obcą formą życia - Venomem.
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Premiera
VENOM 2: Carnage / Dubbing
Produkcja: USA (2021)
Venom to jedna z najważniejszych postaci Marvela. Opowiada o dziennikarzu Eddie'm Brocku
(Tom Hardy), którego ciało w wyniku eksperymentu scaliło się z obcą formą życia - Venomem.
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Premiera
AINBO - Strażniczka Amazonii / familijny / b.o. /
Dubbing
Produkcja: Holandia, Peru (2021)
Inspirowana legendami opowieść o dorastaniu, magii i pierwotnej sile natury. Wspaniała lekcja
przyjaźni i ekologii dla wszystkich, którym zależy na szczęściu i dobru naszej planety.
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FILMOWE PORANKI: 44 Koty, cz. 7
Zapraszamy na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie - Filmowe Poranki: 44
Koty, cz. 7, w niedzielę 17 października o godz. 10:30.
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PARYSKIE TANGO
Czas trwania (minut): 98
Produkcja: Francja (2021)
Seans realizowany w ramach Cyklu Kino Konesera.
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SKANDAL. EWENEMENT MOLESTY
Czas trwania (minut): 71
Produkcja: Polska (2020)
Seans realizowany w ramach Cyklu Kultura Dostępna.
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WESELE
Produkcja: Polska (2021)
Historia miłości tak mocnej, że przekracza granice, nie mieści się w ramach i jest silniejsza od
wszelkich barier. Szczere spojrzenie na współczesny świat, a także dramatyczna podróż w
przeszłość.
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WILK NA 100% / familijny / od 5 lat / Dubbing
Produkcja: Australia (2021)
Porywająca animowana komedia o tym, że nie warto oceniać wilka po pozorach, a tym bardziej po
pazurach! Bo ten kto ma kły nie musi być zły!
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NIE CZAS UMIERAĆ / Napisy
Czas trwania (minut): 163
Produkcja: USA, Wlk. Brytania (2021)
Na prośbę swojego starego przyjaciela, Felixa Leitera z CIA, James Bond bierze udział w misji
odbicia porwanego naukowca. Trop prowadzi do niebezpiecznego złoczyńcy.
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RODZINKA RZĄDZI / familijny / od 7 lat / Dubbing
Produkcja: USA (2021)
„Rodzinka rządzi” to kontynuacja nominowanej do Oscara® przebojowej, animowanej komedii
„Dzieciak rządzi” ze studia DreamWorks Animation.
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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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