Družinski dan in druženje s sinhro ekipo filma
Kako izuriti svojega zmaja 2
Za vesel zaključek šolskega leta v Cineplexxu pripravljamo družinski dan,
kjer se bomo družili s sinhro ekipo filma Kako izuriti svojega zmaja 2 in z
brezplačnimi vstopnicami razveselili socialno ogrožene družine.

Družinski dan bo na vseh lokacijah Cineplexxa (Kranj, Maribor, Celje, Koper, Novo
mesto, Murska Sobota) potekal v nedeljo, 22. junija, med 14. in 18. uro.
Družine bodo lahko tako šolsko leto zaključile z ogledom sinhroniziranih animiranih
filmov Kako izuriti svojega zmaja 2 in Hiša velikega čarodeja oziroma
Disneyjeve pustolovske drame Zlohotnica.

V Kranju se nam bo pridružila sinhro ekipa filma Kako izuriti svojega zmaja 2

Ob 17.15 uri si bodo animirani film z nami ogledali tudi igralci, ki so junakom epske
trilogije posodili svoj glas: Jernej Kuntner, Urška Hlebec, Jernej Čampelj, Aljoša
Kovačič, Gregor Vidmar, Primož Forte in Kataya. Vsi igralci bodo na voljo tudi
za novinarska vprašanja in intervjuje od 16.45 ure dalje.
Kaj vse pripravljamo za naše obiskovalce?
V vseh kinih Cineplexx bodo potekale zabavne animacije in različne delavnice, kjer
se bodo zabavali predvsem najmlajši obiskovalci, za vse pa pripravljamo
obdarovanje z izdelki Steril-O-Sept in brezplačnimi izvodi otroške revije Družinski
zabavnik ter sladkanje s slastnimi mlečnimi rezinami Monte Snack iz Zotta.

V Cineplexxu v Kranju bo otroke zabavala Zottova maskota, v Mariboru pa bo
trgovina Pikapolonica priredila sproščene kreativne delavnice. V Cineplexxu v
Celju bo različne aktivnosti za najmlajše obiskovalce pripravila striparna Oblaček.
V kinih Cineplexx v Celju in Mariboru bomo podelili posebne pustolovske

nagrade
V Celju in Mariboru bomo v vsakem kinu Cineplexx posebej razveselili še 12
izžrebancev, saj bodo prejeli družinsko vstopnico za Pustolovski park Celjska
koča, ki jo bodo lahko izkoristili v roku 3 mesecev od prejema.

Družinski dan zaznamovan tudi z dobrodelno noto
Ker želimo vsakemu in vsem obiskovalcem naših kinematografov Cineplexx
omogočiti prijetno in brezskrbno kino doživetje ter se obenem zavedamo težke
ekonomske situacije, ki marsikateri družini onemogoča obisk kino predstave, smo
tokratni družinski dan priredili v znamenju dobrodelnosti.
Ob prihajajočem koncu šolskega leta smo se povezali z Zvezo prijateljev mladine
Slovenije in revijo Lisa, saj bomo v vsakem kinu Cineplexx v Kranju, Kopru, Novem
mestu, Celju, Mariboru in Murski Soboti eni družini podarili kino doživetje: za lepše
poletje bodo nagrajeni tako otroci kot starši, saj bo vsa družina dobila vstopnico za
ogled izbranega filma v sklopu družinskega dneva, poskrbljeno pa bo tudi za hrano
in pijačo.
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