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LEGO® NINJAGO: FILM  - 2D i 3D  
premiera 22 września 2017 r. 
USA, Dania 2017, akcja, animowany, dubbing, 
od 6 lat

W pełnometrażowym filmie Ninjago do walki 
o Ninjago City staną: młody Lloyd, zwany 
również Zielonym Ninją, oraz jego przyjaciele  
tajni wojownicy i Master Builderzy LEGO. 
Grupie przewodzi mistrz kung fu, Wu, równie 
mądry, co dowcipny. Bohaterowie filmu muszą 
pokonać złego lorda Garmadona, Najgorszego 
Gościa Wszech Czasów i jednocześnie ojca 
samego Lloyda.

SUPERSPARK: GWIEZDNA MISJA 
premiera 1 września 2017 r. 
Wielka Brytania, 2016, 96', animacja, 
familijny, dubbing, b.o.

Pełna humoru, kosmiczna odyseja, jest 
opowieścią o chłopcu, który rozpoczyna 
epicką przygodę, w trakcie której odnajduje 
swoje prawowite miejsce we wszechświecie.

MY LITTLE PONY. FILM   
premiera 6 października 2017 r. 
USA 2017, animacja, dubbing, b.o.

Ukochani bohaterowie dzieci na całym świecie 
wreszcie na wielkim ekranie! Zupełnie nowe 
przygody magicznych kucyków, które po raz 
pierwszy będą musiały opuścić baśniową 
Equestrię i wkroczyć w tajemniczy, wielki 
świat.

TARAPATY
premiera 15 września 2017 r. 
Polska 2017, przygodowy, od 6 lat

Przyjaźń to wcale nie taka prosta sprawa 
i Julka dobrze o tym wie. Ma 12 lat, chodzi do 
szkoły z internatem i jeszcze nigdy nie miała 
prawdziwej przyjaciółki. Zaczynają się waka-
cje, a razem z nimi kłopoty.

HABIT I ZBROJA
premiera 1 września 2017 r. 
Niemcy, Polska, Litwa 2017, 90', 
dokumentalny, historyczny, napisy, od 12 lat

Film przedstawia dzieje Państwa Zakonnego 
i Rzeczpospolitej Obojga Narodów jak gigan-
tyczną grę strategiczną, w której konkurują ze 
sobą różne wartości cywilizacyjne i ścierają 
emocje aktorów historii. Scenariusz obejmuje 
300 lat, od XII do XVI wieku. Pokazuje powsta-
nie Zakonu NMP Domu Niemieckiego w Pales-
tynie, a następnie kolonizację ziem pruskich 
nad Bałtykiem i budowę Państwa Zakonnego.



POTWORNA RODZINKA
premiera 20 października 2017 r.
USA, Niemcy 2017, komedia, animowana, 
dubbing, od 6 lat

Przerażająco śmieszna i strasznie porywająca 
animowana opowieść o rodzinie przemiłych, 
choć dość niezdarnych potworów.

THOR: RAGNAROK 2D i 3D
premiera 25 październik 2017 r. 
USA 2017, fantasy, przygodowy, napisy, 
dubbing, od 12  lat

Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie 
wszechświata. Osłabiony i pozbawiony młota 
musi znaleźć sposób, by powrócić do Asgardu 
i stawić czoła bezwzględnej i wszechpotężnej 
Heli oraz powstrzymać Ragnarok – "zmierzch 
bogów", zagładę świata i całej asgardzkiej 
cywilizacji.

DZIENNIK CWANIACZKA: DROGA PRZEZ 
MĘKĘ
premiera 3 listopada 2017 r.
USA 2017, komedia,  familijny, od 7 lat

Rodzinna wyprawa rodziny Heffleyów, 
bohaterów przebojowej serii książek 
i filmów, którzy wyruszają na 90. urodziny 
babci. Podróż zmienia się w szaloną i przeza-
bawną jazdę, gdy Greg postanawia wykorzy-
stać okazję i zahaczyć po drodze o zlot fanów 
gier video. 

LISTY DO M 3 
premiera 10 listopada 2017 r.
Polska 2017, komedia romantyczna, od 12 lat

Historia kilku osób, którym w jeden magiczny 
dzień przydarzają się wyjątkowe chwile. 
Bohaterowie przekonają się o potędze miłości, 
rodziny, wybaczenia i wiary w to, że ten nie-
zwykły świąteczny czas pełen jest niespo-
dzianek.

DWIE KORONY  
premiera 13 października 2017 r. 
Polska 2017, dokumentalny, od 12 lat

Pierwszy fabularyzowany dokument przed-
stawiający niezwykłe życie św. Maksy-
miliana Kolbe. Zdjęcia dokumentalne zreali-
zowane zostały w Polsce, Japonii i we Wło-
szech. W części fabularnej wystąpili czołowi 
polscy aktorzy. W roli głównej Adam 
Woronowicz.

EMOTKI. FILM
premiera 13 października 2017 r.
USA 2017, 86', animacja, komedia, dubbing, 
b.o.

Wszyscy mamy emocje. Okazuje się, że mają je 
także… emotikony. Animowana komedia 
zabierze nas do sekretnego świata naszych 
telefonów. Czeka nas mnóstwo, cóż, emocji 
właśnie i przygód, jakie tylko możemy sobie 
wyobrazić, zaglądając do naszych telefonów.



LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI 2D i 3D 
premiera 17 listopada 2017 r. 
USA 2017, akcja, sci-fi, dubbing, napisy, od 
12 lat

„Liga sprawiedliwości” zrzesza największych 
i najsłynniejszych bohaterów komiksów DC 
Comics. Batman, Superman, Wonder Woman, 
Aquaman, Cyborg i Flash razem chronią Ziemię 
przed złoczyńcami zagrażającymi naszej pla-
necie.

COCO  2D i 3D
premiera 24 listopada 2017 r. 
USA 2017, familijny, animacja, przygodowy, 
dubbing, b.o.

Miguel, zafascynowany grą na gitarze marzy 
o tym, by pójść w ślady swojego muzycznego 
idola, Ernesto de la Cruz. Chłopiec za wszelką 
cenę chce rozwijać swój talent. W tajem-
niczych okolicznościach trafia do niezwykłej 
Krainy Zmarłych, gdzie na swej drodze 
napotyka uroczego oszusta Hectora i z nim 
odkrywa historię swojej rodziny.

MIKOŁAJ W KAŻDYM Z NAS
premiera 24 listopada 2017 r.
Norwegia 2016, 70', familijny, dubbing, 
od 6 lat

Stolarz Andersen każdego roku poświęca się, 
aby zapewnić swojej rodzinie idealne Boże 
Narodzenie. Najważniejszym dla dzieci ele-
mentem świąt jest wizyta Mikołaja. Dochodzi 
jednak do nieszczęśliwego wypadku i Ander-
sen niszczy prezenty, które chciał podarować 
swoim pociechom. Z opresji ratuje go 
prawdziwy święty Mikołaj.

KUMPLE Z DŻUNGLI 2D i 3D
premiera 1 grudnia 2017 r. 
Francja 2017, animacja, dubbing, b.o. 

Oto zgrana paczka superbohaterów z dżungli! 
Na drodze wesołej bandy staje piroman koala - 
Igor, który wiele lat temu miał plan zniszczenia 
dżungli. Wtedy zagładę powstrzymała tygry-
sica – mama Maurice'a. Teraz szalony koala ma 
szansę się zemścić. Kumple z dżungli pośpie-
szą na ratunek!



GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI JEDI
 2D i 3D
premiera 14 grudnia 2017 r.
USA 2017,  przygodowy, sci-fi, napisy, 
dubbing, od 12 lat 

Rey, którą poznaliśmy w filmie Gwiezdne Woj-
ny: Przebudzenie Mocy oraz Finn, Poe i Luke 
Skywalker kontynuują swoją wielką podróż 
w kolejnej odsłonie gwiezdnej sagi.

PADDINGTON 2
premiera 29 grudnia 2017 r. 
Wielka Brytania, Francja 2017,  familijny, 
dubbing, od 7 lat

Tym razem rezolutny niedźwiadek o nie-
nagannych manierach i skłonności do wpada-
nia w tarapaty trafi w złe towarzystwo. Pomył-
kowo osadzony w areszcie wśród zepsutych do 
szpiku kości typów spod ciemnej gwiazdy, 
naiwny Paddington zrobi wszystko, by spro-
wadzić ich na dobrą drogę. 

FERNANDO 2D i 3D
premiera 5 stycznia 2018 r. 
USA 2017 , familijny, dubbing, b.o.

Fernando jest młodym byczkiem niepodob-
nym do innych - zamiast walczyć, woli bowiem 
leżeć pod drzewem i wąchać kwiatki. Pewnego 
dnia pięciu mężczyzn poszukuje najwalecz-
niejszego i najodważniejszego byka, który 
weźmie udział w walkach w Madrycie. Za spra-
wą pomyłki ich wybór pada na Fernanda, który 
musi stawić czoła losowi...

CUDOWNY CHŁOPAK
premiera 19 stycznia 2018 r.
USA 2017, komediodramat, od 10 lat

Porywająca opowieść o tym, że niełatwo być 
innym. Auggie od urodzenia ma zdeformo-
waną twarz. W nowej szkole chłopiec chce 
udowodnić rówieśnikom, że piękno to więcej 
niż wygląd.



JASKINIOWIEC
premiera 26 stycznia 2018 r.
Wielka Brytania 2017, komedia animowana, 
dubbing, od 6 lat

W zamierzchłych czasach, gdy nie było face-
booka, prądu i ciepłej wody, a w zagrodzie za 
jaskinią pasły się dinozaury, rozgrywa się 
pełna szalonych przygód historia dzielnego 
Duga, który musi zjednoczyć swą jaskiniową 
ferajnę przeciw nadchodzącemu zagrożeniu.

WIĘZIEŃ LABIRYNTU: LEK NA ŚMIERĆ 
2D i 3D 
premiera 9 lutego 2018 r. 
USA 2017,  akcja, sci-fi,  napisy, dubbing, 
od 12 lat

Thomas wyrusza na poszukiwanie lekarstwa 
zwalczającego śmiertelną chorobę. Prawda, 
do której dąży, jest jednak o wiele niebez-
pieczniejsza niż przypuszcza.

EDUKACYJNE FILMY PRZYRODNICZE - BBC EARTH
premiera 4 października 2017 r. 

skierowane do szkół podstawowych
bilety grupowe: 2 filmy 2D - 11 zł, 
                              2 filmy 3D - 14 zł

MALI GIGANCI 2D i 3D  
Wielka Brytania 2017, 43', przyrodniczy 

Produkcja przeniesie widzów w zadziwiający 
świat miniaturowych bohaterów pokazując, że 
im ktoś mniejszy, tym większe są jego przy-
gody. Film pokazuje jak wielką odwagą 
i "supermocami" muszą wykazać się małe 
stworzenia, by grać w walce o przetrwanie. 

SPACER Z DINOZAURAMI 2D i 3D  
Wielka Brytania 2017, 42', dokumentalny 

Pełen akcji dokument opowiadający o rodzinie Pachyrhinosaurusów, które rozpoczynają swoją 
wędrówkę. Film pozwala nie tylko przyjrzeć się bliżej tym fantastycznym stworzeniom, ale także 
przeżyć wraz z nimi niesamowitą przygodę. 

DZIKA AFRYKA 2D i 3D
Wielka Brytania 2017, 42', przyrodniczy

Udaj się z nami w niesamowitą podróż przez 
magiczne królestwo najbardziej fascynu-
jącego z kontynentów – Afryki. Naszym 
przewodnikiem  przez to zaczarowane miejsce 
jest woda. To ona rzeźbi dziką Afrykę , dając 
życie, gdziekolwiek się pojawia.



ZORGANIZUJ SEANS GRUPOWY W KINIE I SKORZYSTAJ 
Z  ATRAKCJI PRZYGOTOWANYCH DLA SZKÓŁ PRZEZ NASZYCH PARTNERÓW

UFOLAND  
Koszt: 7 zł
Czas trwania: 1,5 godz. 
Zajęcia adresowane do dzieci w przedziale 
wiekowym 3-12 lat 

• dla dzieci soki gratis

• dla nauczycieli kawa i herbata gratis 
losowanie darmowych wejściówek dla • 

dzieci

HOBBITY.PL  
zabawy z edukacyjnymi grami planszowymi
Koszt: 2 zł | Czas trwania: 1 godz. 
Zajęcia adresowane do: dzieci w przedziale 
wiekowym 6-15 lat

• do  dyspozycji szkoły profesjonalny 
instruktor gier 

• w ofercie  prawie 250 różnych gier 
planszowych i łamigłówek dostosowanych do 
grupy wiekowej

PARK TRAMPOLIN NINJA JUMP  
Koszt: 12 zł | Czas trwania : 1h
Ilość uczestników: 10 - 20 osób
Zajęcia dla osób w przedziale wiekowym 
6 -20 lat

• fantastycznie spędzony czas pełen zabawy 
połączonej z aktywnością fizyczną
• kawa / herbata dla opiekunów gratis
• obecność trenera

OPEN THE DOOR NOWY SĄCZ
Pakiet dla 15 osób (3 grupy)

•  3 Duże Pizze Capricosa - Napoje dla 
wszystkich

• Pamiątkowe zdjęcia dla całej klasy

• 3 godziny świetnej zabawy dla całej klasy 
oraz nauczyciela
Cena za osobę: 21 zł (bez posiłku: 16 zł)

Pakiet dla 20 osób (4 grupy)
• 4 Duże Pizze Capricosa

• Napoje dla wszystkich

• Pamiątkowe zdjęcia dla całej klasy
• 3 godziny świetnej zabawy dla całej klasy 
oraz nauczyciela
Cena za osobę: 22 zł (bez posiłku: 17 zł)

Pakiet dla 30 osób (6 grup)

• 6 Dużych Pizz Capricosa

• Napoje dla wszystkich
• Pamiątkowe zdjęcia dla całej klasy

• 4,5 godziny świetnej zabawy dla całej klasy 
oraz nauczyciela
Cena za osobę: 23 zł (bez posiłku: 18 zł)

PŁYWALNIA KRYTA MOSIR
• dla grup spoza Nowego Sącza dojazd do kina 
i pływalni oraz szkoły w atrakcyjnej cenie

• uczestnictwo grupy w zajęciach od 4,90 zł 
(50 osób) do 6,30 zł (15 osób)

• obecność ratownika



kontakt:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, 

ul. Długosza 3, Nowy Sącz
tel. 18/44 82 627

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do skorzystania 
z FILMOWEJ KARTY NAUCZYCIELA, którą można 
odebrać w kasie, przyprowadzając zorganizowaną 
grupę dzieci lub młodzieży.
Przy indywidualnym zakupie karta upoważnia do 
zniżek i przywilejów w Kinie SOKÓŁ (bilet ulgowy 
również dla osoby towarzyszącej). Mają też Państwo 
możliwość zamówienia newslettera, czyli specjalnej 

oferty dotyczącej premier.
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