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Maraton Władcy Pierścieni w kinie Helios! 
 

Młody, nieśmiały hobbit Frodo Baggins odziedzicza 

pierścień, nie będący jednak zwyczajną błyskotką. To 

Jedyny Pierścień, narzędzie władzy absolutnej, które 

pozwoliłoby Sauronowi, mrocznemu Władcy Mordoru, 

rządzić Śródziemiem i zniewolić zamieszkujące je 

ludy... 

 

Tak zaczyna się ta porywająca opowieść! W piątek, 7 grudnia 

podczas wyjątkowego maratonu,  kino Helios w Jeleniej Górze 

zabierze swoich Widzów w wyjątkową podróż po 

legendarnym Śródziemiu. Podczas jednej nocy wszyscy fani 

serii przeniosą się do baśniowej krainy ludzi, elfów, 

krasnoludów oraz hobbitów i wraz z bohaterami kultowej 

serii, przeżyją najlepszą przygodę swojego życia! 

 

Helios zaprasza na seans, na którym zaprezentowane zostaną wszystkie trzy części 

kultowej serii opartej na bestsellerowej powieści J.R.R. Tolkiena. Co więcej, będą to 

wersje reżyserskie filmów!  

 

Do każdego biletu w kasie kina dołączony będzie kupon uprawniający do jednorazowej dolewki napoju 

w kubku (Pepsi, Mirinda, 7up, Ice Tea), sprzedawanego w barze kina Helios. Kupon ważny tylko  

w czasie maratonu. 

 

Już wkrótce legenda stworzona przez Tolkiena ponownie ożyje na ekranie kinowym! 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_wladcy. 

 

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 46 kinami mającymi łącznie 261 ekranów i ponad 51 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_wladcy

