
Rodzinny Dzień Ojca z kinem Helios / Kino Kobiet 27.06

23 czerwca Kino Helios zaprasza na rodzinny seans filmu &bdquo;Jak urodzić i nie zwariować&rdquo;. A
27 czerwca na kolejna odsłonę Kina Kobiet. Podczas wekendowego seansu przystosowanego dla
maluchów i mam z nawet bardzo małymi dziećmi, rodzice będą mogli nacieszyć się chwilą relaksu nie
tracąc przy tym z oka swoich pociech. Mamy dla Was zaproszenia na obydwa seanse!
 Dzień Ojca w HeliosieNie zapominajmy o Ojcach! 23 czerwca może być świętem dla całej rodziny. Kino
Helios w Katowicach razem z Centrum Edukacji Rodzicielskiej zaprasza na rodzinny seans filmu "Jak
urodzić i nie zwariować". Przed pokazem organizatorzy zapraszają na chwilę relaksu pod okiem
 specjalisty i krótki poradnik dla przyszłych chusto-rodziców. Dodatkowo &ndash; upominki i
filmowe zabawy z rodzicami i dziećmi w roli głównej, sala dostosowana do potrzeb maluchów i komfortu
rodziców :    ściszony dźwięk  delikatne światło na sali kinowej  &bdquo;ścieżka spokoju&rdquo; -
  miejsce,      gdzie można chodzić z maluchem, aby się uspokoiło  strefa malucha &ndash; miejsce
zabaw najmłodszych pod opieką      animatorki &ndash; pedagoga w kąciku dziecięcym  przewijaki 
kanapa do karmienia za parawanem zapewniającym intymność  parking dla wózków  wygodne worki
sako, idealne dla mam spodziewających się      dziecka   Po seansie będzie można skorzystać ze strefy
rodzica na wymianę doświadczeń, konsultacje ze specjalistami, ćwiczenia z chustą oraz
poczęstunek.Kolejna odsłona Kina Kobiet Najbliższa odsłona Kina Kobiet rusza już 27 czerwca o godzinie
18.30 z filmem: "Jak urodzić i nie zwariować". Jak zwykle przed seansem organizatorzy zapewniają moc
atrakcji i upominków, w tym dla pierwszych pań darmowy, energetyzujący drink BLOW pokaz fitness w
wykonaniu instruktorów, na którym będzie można dowiedzieć się jak efektywnie ćwiczyć i utrzymywać
dobrą formę.W prezencie każda z pań otrzyma jednorazową wejściówkę na siłownie. Ponadto jak zwykle
przeprowadzone będą konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, tym razem z zagadkami zadawanymi przez
dzieci. Cena biletu normalnego: 22 zł, bilet grupowy 19 zł (od 15 osób)   O filmie:  Guru fitnessu Jules i
gwiazdor tanecznego show Evan odkryją, że ich celebryckie życie na wysokich obrotach to nic w
porównaniu z przygotowaniami do porodu. Wendy właśnie znajduje się w epicentrum burzy hormonów, a
gromy, z imponującą precyzją, trafiają w jej męża Gary'ego. Para szuka zrozumienia wśród towarzyszy
niedoli w ciążowej grupie wsparcia. Podobnie radzi sobie Alex, który uczęszcza na spotkania "bracholi" -
świeżo upieczonych ojców, którzy mówią, "jak to naprawdę jest". Rosie i Marco mają z kolei problem z
zupełnie innej beczki: co zrobić, kiedy dziecko pojawia się jeszcze przed pierwszą randką rodziców?
Wszyscy oni będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: Jak urodzić i nie zwariować&hellip;     Bilety w
cenie 22 zł/os do nabycia w kasach kina. Dzieci do lat 3 wstęp na seans 23 czerwca bezpłatny.  Mamy
dwa podwójne zaproszenia na seans 23 czerwca oraz trzy zaproszenia na 27 czerwca! Dwie pierwsze
osoby, które do nas napiszą na adres biuro.akt@gmail.com wpisując w tytule KINO KOBIET lub KINO Z
NIEMOWLAKIEM i podadzą imię i nazwisko oraz nr tel. otrzymają od nas bezpłatną wejściówkę dla dwóch
osób.    
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