Kino Mewa - Złocieniecki Ośrodek Kultury ZOK
Złocieniec
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Kino Mewa znajduje się w Złocieńcu przy ul.
Połczyńskiej 6. Zlokalizowane jest w centralnej
części miasta i posiada dogodny dojazd. Kino
mieści się w ładnym, przedwojennym budynku, w
którym swoją siedzibę ma Złocieniecki Ośrodek
Kultury.
Kino Mewa działa przy Złocienieckim Ośrodku
Kultury. Posiada wieloletnią tradycję i zawsze było
ważną placówką kultury w Złocieńcu. Niestety w
2007 r. z powodu złego stanu technicznego
budynku, będącego siedzibą placówki, kino zostało
zamknięte. Kino nie zostało zamknięte na długo,
ponieważ już w 2010 r. rozpoczął się generalny
remont i rozbudowa obiektu. Prace remontowe
polegały na modernizacji sali wielofunkcyjnej oraz
administracyjnej części budynku, rozbudowie części
za sceną i dobudowaniu zewnętrznej klatki
schodowej. Pierwsze seanse w zmodernizowanym
kinie odbyły się w 2011 r. Widzowie otrzymali
komfortową salę z widownią na 183 miejsca i
odpowiednio wyposażoną sceną, pozwalającą
realizować funkcje: kinową, estradowa, teatralną i
koncertową. Kino zostało wyposażone w cyfrowe
nagłośnienie, a rok później w 2012 r. zamontowany
został cyfrowy projektor umożliwiający
wyświetlanie filmów w technologii 3D oraz
transmisje na żywo ważnych wydarzeń kulturalnych,
koncertów i imprez sportowych. Obiekt
przystosowany jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Kino Mewa uczestniczy w
Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej
„Kino Szkoła”, przeznaczonym dla dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
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