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Magiczny Mini Maraton w kinie Helios! 
 

W piątek, 16 listopada o godzinie 20:00, podczas 

wyjątkowego Mini Maratonu,  kino Helios w Jeleniej 

Górze przeniesie swoich Widzów do krainy czarów! 

Na wszystkich czekać będą magiczne przygody, 

niesamowite stworzenia oraz czarodziejski świat, 

który pokochały miliony fanów serii o Harrym 

Potterze.  

 

Ten magiczny, pełen czarów Mini Maraton pozwoli Widzom 

kina Helios oderwać się od nudnej rzeczywistości. Na 

ekranach zagoszczą „Fantastyczne zwierzęta i jak je 

odnaleźć” oraz premierowy pokaz filmu „Fantastyczne 

zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”. 

 

Pierwsza część magicznej serii, do której scenariusz napisała sama J.K. Rowling, rozgrywa się 

w Nowym Jorku. Siedemdziesiąt lat przed tym, jak Harry Potter czyta książkę autorstwa Newta 

Skamandera, pisarz przeżywa niezwykłe przygody w tajemniczym, nowojorskim stowarzyszeniu 

czarownic i czarowników. W drugiej części - „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”,  

z pomocą pisarzowi przychodzi znany kinomanom Albus Dumbledore. Miłośnicy serii o Harrym 

Potterze z pewnością znajdą wiele innych zaskakujących nawiązań do opowieści o najwybitniejszym 

dyrektorze Hogwartu.  

 

Ten Mini Maraton to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów filmów fantasty. Taka 

dawka emocji jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli nikomu zasnąć! Bilety na 

najbliższe seanse są dostępne w kasie kina oraz na stronie: www.helios.pl/nmf_miniFZ. 

 

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 45 kinami mającymi łącznie 253 ekrany i ponad 50 tysięcy 
miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych 
aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej z największych spółek 
medialnych w Polsce, działającej w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej” i czasopism), reklamy zewnętrznej (lider rynku - AMS), 
Internetu (grupa Gazeta.pl) oraz radia (stacje radiowe: Radio TOK FM, Radio Złote Przeboje, Rock Radio i Radio Pogoda). Helios został nagrodzony 
Godłem Teraz Polska podczas XXV edycji konkursu w kategorii USŁUGI oraz tytułem Created in Poland Superbrands w kategorii KINA. 

http://www.helios.pl/nmf_miniFZ?fbclid=IwAR0_Ok3hDZWDvSwp5aQguDj7GuIcFP7Cuiz4bghuI28I01wVBa9Vnls5EPE

