Kino Centrum CKISE * Centrum Kultury i Spotkań
Europejskich w Białogardzie
Białogard

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Kino Centrum w Białogardzie położone jest w centrum
miasta, naprzeciw Urzędu Miasta Białogard, przy ulicy
Grunwaldzkiej.
Kino Centrum w Białogardzie działa w ramach
Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w
Białogardzie, będących miejska jednostką kultury.
Kino Centrum jest kinem cyfrowym z możliwością
odtwarzania filmów w technologii cyfrowej dolby 3D.
Kino należy do Sieci Polskich Kin Cyfrowych oraz do
Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Kino dysponuje 226
miejscami siedzącymi, w tym na balkonie. Sala kina
jest klimatyzowana. Schody w sali kinowej są pięknie
podświetlone, dzięki czemu w ciemności można bez
trudu trafić na swoje miejsce. Dzięki nowoczesnej
technologii filmu oglądane są przy znakomitym
obrazie i dźwięku. Do dyspozycji najmłodszych
widzów są specjalne siedziska podwyższające, które
umieszcza się na kinowych fotelach. Sala kinowa
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Bilety do kina można być w kasie
Centrum Kultury i Spotkań
Europejskich w godzinach od 8.00
do 16.00 w dni robocze, oraz w
kasie kina na 45 minut przed
każdym seansem. Ceny biletów
wynoszą: dla dzieci 12 zł, dla
dorosłych 15 zł.
WWW

www.kultura.bialogard.inf...
E-MAIL

wyposażona jest w scenę, na której odbywają się
przedstawienia teatralne, koncerty, festiwale i inne
imprezy. Przy sali kinowej znajduje się bufet, w którym
można zakupić drobne przekąski oraz napoje ciepłe i
zimne. W związku z tym obowiązuje zakaz wnoszenia
do kina swoich przekąsek i napojów. Kino jest
przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Do budynku kina prowadzi
podjazd, a w samej sali kinowej jest miejsce na wózki
inwalidzkie.

kultura@bialogard.info
WSPÓŁRZĘDNE

54.0077099999, 15.9856999941
54° 0' 28'', 15° 59' 9''
Dla dzieci: Tak
Dla niepełnosprawnych: Tak
Wstęp: Płatny
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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