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PAKIETY PARTNERSKIE 

 
To ekscytująca i łatwo osiągalna wycieczka szkolna dla grup zorganizowanych, młodzieży oraz dzieci, 

których zaczarujemy filmową magią i przeniesiemy do miejsc, których jeszcze nie odwiedzili i nie poznali. 
Wizyta w kinie IMAX i spotkanie z jednym z Partnerów programu umożliwi skorzystanie z wyjątkowej 

ceny, przygotowanej specjalnie dla grup zorganizowanych. 
 

 
 
 
 
 
 

 
                            

  ta pionierska technologia charakteryzuje się krystalicznym obrazem  
o najwyższej rozdzielczości, wyraźniejszym kontrastem i głębszym nasyceniem koloru.  

Niekonwencjonalna wielkość ekranu o wymiarach 18m wys. i 24m. szer.  
„otwiera oczy” na doznania niespotykane w innych salach kinowych.  

Rewolucyjne zastosowanie dwóch obiektywów w cyfrowych projektorach kinowych IMAX sprawia,  
że obraz 3D jest  jaśniejszy, ostrzejszy i bardziej komfortowy dla oka.  

Okulary są większe, wygodniejsze oraz bardziej wytrzymałe.  
Jedyne w swoim rodzaju wrażenia podczas seansu zapewniają również: amfiteatralny układ sali,  

najwyższej klasy fotele i majestatyczna jakość dźwięku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinema City IMAX Poznań Plaza 
ul. Drużbickiego 2 

61-693 Poznań 
Tel. 61 662 62 26  

Email: rezerwacje.poznan@cinema-city.pl  
Seans dostępny po wcześniejszej rezerwacji. 

 

Dobierz drugą atrakcję i skorzystaj w niżej cenie! 
 

Zarezerwuj już dziś! 
 



 
 
 
 
 
           już od 41zł/os. 

 
  Muzeum Czekolady zaprasza na 60 minutowe warsztaty. Podczas zajęć dzieci poznają historię czekolady - od ziarna 

do tabliczki czekolady. Zaprezentujemy na ekranie cały proces powstawania czekolady – od plantacji do tabliczki. 
Następnie czeka na grupę degustacja ziarna kakao. 

Każdy uczestnik otrzymuje do warsztatu strój deseranta (fartuch i czapkę kucharską), tworzy własną tabliczkę 
czekolady i pakuje zrobioną przez siebie tabliczkę czekolady i zabiera do domu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     już od 37zł/os.                  
 

 
 

ŁAMIGŁÓWKA – to gwarancja świetnej, intelektualnej zabawy. Na powierzchni 400 m2 zgromadziliśmy blisko 100 
gier, zabawek, eksponatów matematycznych i optycznych, rozwijających wyobraźnię i logiczne myślenie. Nauka 
przez zabawę – zdecydowanie tak! Zaufało nam już 50 szkół, z których odwiedziło nas blisko 2 tysiące uczniów z 
całej Polski! Entuzjastyczne opinie dotychczasowych uczestników są dowodem na to, że warto inwestować w 
niekonwencjonalne formy nauki. Bo dzieci to lubią! Dla grup zorganizowanych oferujemy jeden z dziewięciu 
tematów w formie prezentacji multimedialnej. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej, a aktualności na FB. 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i opiekunów grup do kontaktu. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

Centrum Edukacyjne ŁAMIGŁÓWKA 
ul. Akacjowa 3 

62-002 Suchy Las 
Telefon: 798 456 212 

e-mail: recepcja@lamiglowka-edu.pl 
www.lamiglowka-edu.pl 

Łamigłówka Cenrtum Edukacyjne 
Zajęcia dostępne po wcześniejszej rezerwacji. 

+ 

Muzeum Czekolady 
ul. Wrocławska 12 

61-838 Poznań 
telefon: 502 454 177 (rezerwacje 7 dni w tygodniu, 

 w godz. 10:00-18:00) 
e-mail: poznan@muzeumczekolady.edu.pl 

Warsztaty dostępne po wcześniejszej rezerwacji. 

 



 
 
 
 
 
 Wizyta w Laboratorium Wyobraźni z 5% rabatem + bilet na film IMAX 3D już od 13zł/os.! 
   

Laboratorium Wyobraźni to pierwsze w Poznaniu centrum nauki będące częścią Poznańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Fundacji im. Adama Mickiewicza. Wizyta w Laboratorium Wyobraźni pozwala na zdobycie 

wiedzy, zrozumienie otaczających zjawisk i pobudzenie ciekawości świata. Poznańskie centrum nauki to miejsce 
składające się z dwóch wystaw, w przestrzeni których znajdują się laboratoria chemiczne, interaktywne ekspozycje 

oraz innowacyjne platformy gamingowe pozwalające wyjaśnić zagadnienia fizyczne i akustyczne. Ponadto 
Laboratorium Wyobraźni posiada także mobilne cyfrowe planetarium. W Laboratorium Wyobraźni organizowane są 

warsztaty chemiczne, biologiczne, fizyczne, ekologiczne czy z robotyki. Eksperci z Laboratorium Wyobraźni 
przekonują, że świat nauk ścisłych to rzeczywistość zapierająca dech w piersiach odkrywcom w każdym wieku! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

     już od 33zł/os. 
                

 to pełna emocji gra zespołowa, łącząca ze sobą sport i grę komputerową na żywo. 
Zabawa odbywa się na specjalnej arenie wewnątrz XIX-wiecznego Fortu. 

Mogą w niej brać udział dzieci w wieku od 8 lat. 
Dzieci konkurują ze sobą w dwóch zespołach, a po grze otrzymują pełne statystyki drużynowe oraz indywidualne. 

Laser Tag to połączenie sportu, rozrywki i rekreacji. 
Weź udział w emocjonującej grze symulacyjnej. Poczuj się jak wewnątrz gry komputerowej! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

Laboratorium Wyobraźni PPNT 
ul. Rubież 46 wjazd 3, budynek A2 i B 

61-612 Poznań 
telefon: 735 981 666  

e-mail: wyobraznia@ppnt.poznan.pl  
Warsztaty dostępne po wcześniejszej rezerwacji. 

 

+ 

LASER TAG Poznań 
ul. Lechicka 59, Fort Va, róg parkingu Biedronki  

Poznań 
telefon: 570 931 931 (rezerwacje telefoniczne od 

wtorku do piątku, godz. 10:00-18:00) 
e-mail: office@lasertagpoznan.pl 

Arena dostępna po wcześniejszej rezerwacji. 

 



 
.:: FILMY IMAX 3D DOSTĘPNE W OFERCIE ::. 

 
 

                                         
 
 
 
 
 
 

                                           
 

                                              

   

                              

 

 
 
 

 

Lemury z Madagaskaru 3D 
 
Madagaskar - wyspa słynie z wielu 
wspaniałych gatunków fauny i flory, 
ale jej podstawowymi mieszkańcami 
są lemury. Ten gatunek naczelnych 
jest jednym z najstarszych na świecie 
i występuje w tak szerokiej gamie 
tylko na tej jednej wyspie. Po raz 
pierwszy wykorzystano specjalny 
filmowy balon – jego modyfikacje 
pozwalały na przenoszenie kamer 
IMAX® i kręcenie pejzaży z lotu ptaka 
 
 
 

Pandy 3D 
 
Twórcy zdecydowali się zabrać 
publiczność w ekscytującą podróż do 
Chin, gdzie w miasteczku Chengdu 
ludzie opiekują się malutkimi pandami 
w niezwykłym przedszkolu. W filmie 
zobaczymy, jak pandy są 
wychowywane i przygotowywane do 
powrotu do naturalnego środowiska. 
Niesamowita więź, jaką nawiązują 
ze swymi opiekunami, poruszy 
każdego. Główną bohaterką 
dokumentu jest panda o zabawnym 
imieniu Qian Qian.  
 

Afrykańska Przygoda 3D 
 
Podróż rozpoczyna się na północy, 
gdzie Okavango meandruje przez 
szeroki na 10 mil gąszcz papirusów. 
Widzowie dotrą do serca Delty i staną 
oko w oko z hipopotamami, 
krokodylami, słoniami, lwami i licznymi 
gatunkami antylop. Dzięki cudom 
technologii 3D widzowie będą czuli się 
uczestnikami wydarzeń, lepiej 
rozumiejąc, dlaczego obrońcy 
środowiska, poświęcili życie by 
upewnić się, że Delta Okavango będzie 
traktowana jako narodowy skarb. 
 

Sammy 2. Podwodna przygoda 3D 
 
Sammy wpada w sidła kłusowników i trafia 
do luksusowego oceanarium, gdzie u boku 
mieszkańców rafy koralowej bawi swoją 
opancerzona osobą bogatych turystów z 
różnych zakątków globu. Jednak żółw, to 
istota wolna z natury i Sammy nie byłby 
sobą, gdyby nie zaczął szykować planu 
wielkiej ucieczki. Wspierają go przyjaciele. 
Plany Sammy'ego nie podobają się ojcu 
chrzestnemu oceanarium. Bonzo zrobi 
wszystko, żeby przeszkodzić żółwiowi i 
zatrzymać cały narybek oceanarium przy 
sobie. Jednak nie sposób przeszkodzić 
żółwiowi, który chce być wolny. 

Galapagos: Cud z natury 3D 
 
Wybierz się w podróż do samego serca 
Oceanu Spokojnego. Wyspy Galapagos 
to miejsce pełne niezwykłych 
stworzeń, które w unikalny sposób 
dostosowały się do niesprzyjającego i 
wciąż ewoluującego środowiska 
naturalnego. Legwany morskie dzielą 
tu wody z pingwinami żyjącymi tysiące 
kilometrów z dala od ich naturalnego 
środowiska, a gigantyczne półtonowe 
żółwie spacerują w towarzystwie 
błękitnonogich głuptaków i 
kormoranów.  

Hubble 3D 
 
Teleskop Hubble dostarczał nam obrazy 
wszechświata. Film przedstawia ostatnia 
wyprawę do Hubble'a. Misją 
astronautów jest uratowanie 
orbitalnego obserwatorium. Dzięki 
towarzyszącej im kamerze IMAX 
dowiemy sie jak przebiegała ich podróż. 
Astronauci mają tylko jedna szansę na 
uratowanie Hubble. Jeśli zawiodą, 
stracimy okno przez które oglądamy 
galaktyki tak odlegle, ze ich światło 
potrzebuje miliardów lat, aby do nas 
dotrzeć. 

Dzikie z natury 3D 
 
To inspirująca opowieść o miłości, 
poświęceniu i nadzwyczajnej więzi 
miedzy ludźmi i zwierzętami. Film 
ukazuje osierocone orangutany i słonie 
oraz wyjątkowych ludzi, którym udało 
się je nie tylko uratować i wychować, 
ale również przywrócić im życie na 
wolności. Ujęte w trójwymiarze IMAX 
3D "Dzikie z Natury 3D" to wzruszająca 
opowieść o miłości przybranych matek 
do niezwykłych dzieci – orangutanów i 
słoni.  

 

Pod taflą oceanu 3D 
 
Widzowie przenoszą się w egzotyczne i 
odlegle wody m.in. Australii 
Południowej, Wielkiej Rafy Koralowej 
czy wysp trójkąta koralowego w Papui 
Nowej Gwinei i Indonezji, pozwalając 
im przeżyć zapierające dech w 
piersiach spotkanie z fascynującymi 
mieszkańcami oceanów. Film w 
wyjątkowo inspirujący sposób 
odkrywa piękno i przyrodę oceanów 
oraz pozwala poznać wpływ 
wywierany przez globalne zmiany 
klimatyczne na to unikatowe 
środowisko.  
 



 
LEKCJE I WARSZTATY W KINIE 

 
 

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy bogatą ofertę lekcji i warsztatów edukacyjnych, które stanowić będą 
doskonały materiał uzupełniający nauczanie dzieci i młodzieży. 

 

LEKCJE 
 

PROGRAM EDUKACYJNY – płatne lekcje: 
 

Dla przedszkoli: 
1. Sekrety kina, czyli jak powstają bajki i filmy? 
2. Tradycje świąteczne - Wielkanoc 
3. Znajdź się na planie filmowym. Zostań na 

chwilę reżyserem, aktorem czy operatorem 
kamery. (Zajęcia dla małych grup do 30os.)  

4. Przygoda z bohaterami filmów animowanych 
zarówno tych starszych, jak i najnowszych. 
Zestaw gier i zabaw pozwalający przeżyć 
dzieciom mini przygody z bajek. 

 
Dla szkół: 

1. ABC produkcji filmowych – podstawy:  
      Jak powstaje film? Kto pracuje w ekipie  
      filmowej? Kto zajmuje się jego promocją? 
2. Język filmowy, czyli tricki filmowe reżyserów. 
3. Skąd wiesz, że w filmie ktoś zginie jeśli pojawi 

się fiolet? Barwa, światło i dźwięk w filmach. 
4. Wszystko o technologii 3D i efektach 

specjalnych w filmie i reklamie. 
5. Tradycje świąteczne - Wielkanoc 
6. Jak analizować obraz filmowy? Mini poradnik 

dla klas licealnych przygotowujący do matury 
ustnej. 

 

W Młodym Kinie – bezpłatne lekcje: 
 

1. Film animowany od ołówka do programu 
komputerowego i animacji 3D 

2. Na planie filmowym 
3. Adaptacja/ekranizacja, czyli jak film 

korzysta z szeroko pojętej kultury! 
4. Lekcja dot. świąt Bożego Narodzenia  
5. Kino - tego nie zobaczysz na co dzień! Jak to 

się dzieje, że film musi być wyświetlany w 
określanych godzinach? Jak długo? Kto na 
to wpływa? Skąd o nim wiemy? Kim jest 
dystrybutor? Kto układa repertuar? 

6. Praca w kinie, czyli jak poruszać się w tym 
biznesie? Przedsiębiorcze aspekty kina. 
Droga filmu od dystrybutora do kina, aż po 
DVD i dlaczego BluRay? Jak sprzedaje się 
filmy? Kto odpowiada za repertuar kina? 
Kiedy film schodzi z afisza? 

7. Dzieci w sieci 
8. Mała Akademia BBC – cykl filmów 
9. Lekcje do filmów:  

   - Piłsudski 
   - Legiony 
   - Był sobie pies 2 
 

 

WARSZTATY 

1. Bliżej wszechświata – kosmiczna przygoda (tylko w Cinema City Poznań Plaza dla grup od 4kl. SP) 
 

 

*Wymagana rezerwacja z min. tygodniowym wyprzedzeniem.  
  Warunkiem do wykupienia zajęć, jest zakupienie biletów grupowych na film. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Julia Pabiszczak 
Dział Edukacji Medialnej 
Cinema City IMAX Poznań Plaza 
ul. Drużbickiego 2 
61-693 Poznań 
tel.: 61 662 62 26 
e-mail: rezerwacje.poznan@cinema-city.pl 
 

Monika Prusinowska 
Rezerwacje Grupowe 
Cinema City Kinepolis 

ul. Bolesława Krzywoustego 72 
61-144 Poznań  

tel.: 61 871 56 25 
e-mail: rezerwacje.kinepolis@cinema-city.pl 

 



 
 
 

Rezerwacja biletów grupowych: 
 

Cinema City IMAX Poznań PLAZA 
Julia Pabiszczak 

 

ul. K. Drużbickiego 2      Tel: 61 662 62 26                     
    61-693 Poznań   Fax: 61 662 62 28 

 
e-mail: rezerwacje.poznan@cinema-city.pl 

 
Ceny biletów grupowych Cinema City: 

 

2D – 13zł 

 3D – 16zł* 
*Cena biletu 13zł + 3 zł cena za zakup okularów.  

W przypadku, kiedy uczestnik posiada swoje okulary – płaci 13zł. 

 
Ceny biletów grupowych IMAX: 

 

3D (edukacyjny, krótkometrażowy) – 14zł* 
3D (krótkometrażowy) w ramach oferty Pakiet Partnerski – 13zł* 

3D (pełnometrażowy) – 15zł* 
2D (pełnometrażowy) – 15zł 

 
*Cena biletu 13zł-15zł + 4zł cena za zakup okularów IMAX 3D.  

W przypadku, kiedy uczestnik posiada swoje okulary IMAX 3D – płaci 13zł-15zł. 
 

Bieżący repertuar dostępny na stronie: www.cinema-city.pl 
 

Kino Cinema City nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dat premier, ewentualne 
odwołanie dystrybucji danego filmu na terenie Polski i dostępności tytułu w danym kinie. 

Kino Cinema City zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów. 

Oferujemy: 

■  Bilet grupowy od 15 osób. 
■ Darmowy bilet dla opiekuna:  

■ Szkoły średnie - 1 darmowy bilet dla opiekuna na 15 biletów 
   płatnych. 
■ Szkoły podstawowe - 1 darmowy bilet dla opiekuna na 10 biletów 
   płatnych. 
■ Przedszkola - na 5 biletów płatnych, 1 darmowy opiekun. 
■ Grupy integracyjnie – indywidualne podejście 

■ Do każdego darmowego biletu dla opiekuna gorąca kawa gratis. 
■ Możliwość rezerwacji telefonicznej, e-mail lub fax. 
■ Możliwość dostosowania godziny porannego seansu do potrzeb grupy.  
■ Komfortowe sale, wysoka jakość dźwięku i obrazu. 
■ Pomoc przy wyborze repertuaru oraz miłą i kompleksową obsługę 
   podczas wizyty w kinie. 
 


