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Motto 
Akceptację niech da środowisko,
Nie blokujmy im życia dróg,
A więc zróbmy dla nich wszystko,
Bo nas stworzył ten sam Bóg.
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Jak 706 lat temu
Darłowo lokowano
Lokowane przed rokiem 1270 miasto Darłowo na prawie pomorskim
zostało zniszczone w roku 1306 podczas napadu wojsk brandenburskich,
wspomaganych przez biskupa kamieńskiego. 
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Dar³owo  ul. Morska 56

 

D n i 

B a j k o w e      

www.kino.darlowo.pl

Dar³owo  ul. Morska 56

 

D n i 

B a j k o w e      

 

PREMIERA!

 

PREMIERA!

 

3D dubbinggodz. 17:30 

01.06  pi¹tek

 

3D dubbing

D z i e c k a 
1 czerwca 2 czerwca

 

D z i e c k a 
2 czerwca 3 czerwca

godz. 20:05 

godz. 17:40 

godz. 15:00 

08.06  pi¹tek

 

3D dubbing

2D napisy

2D dubbing

godz. 20:05 

godz. 17:40 

godz. 15:00 

08.06  pi¹tek

godz. 20:05 

godz. 17:40 

godz. 15:00 

09.06 sobota 

 

2D dubbing

godz. 20:05 

godz. 17:40 

godz. 15:00 

09.06 sobota 

3D napisy

3D dubbing

 

2D napisy

2D napisy

2D dubbing

2D napisy

3D dubbing

3D dubbing

3D dubbing

06.06 œroda

godz. 20:20 

godz. 17:30 

05.06 wtorek

godz. 20:20 

godz. 17:30 

03.06 niedziela

godz. 20:20 

godz. 17:30 

02.06 sobota 

godz. 20:20 

 

2D napisy

2D napisy

2D dubbing

2D napisy

3D dubbing

3D dubbing

3D dubbing
2D PL

godz. 15:00

godz. 12:45

2D PL

godz. 15:00

1 czerwca 2 czerwca

 

2D PL

godz. 15:00

godz. 12:45

2D PL

godz. 15:00 

godz. 10:00

godz. 20:05 

godz. 17:40 

15.06 pi¹tek

godz. 20:05 

godz. 17:40 

godz. 15:00 

13.06 œroda

godz. 20:05 

godz. 17:40 

godz. 15:00 

10.06 niedziela

2 czerwca 3 czerwca

 

3D napisy

3D napisy

3D dubbing

2D dubbing

2D napisy

2D dubbing

2D napisy

2D dubbing

godz. 20:05 

godz. 17:40 

15.06 pi¹tek

godz. 20:05 

godz. 17:40 

godz. 15:00 

13.06 œroda

godz. 20:05 

godz. 17:40 

godz. 15:00 

10.06 niedziela

godz. 20:05 

godz. 17:40 

16.06 sobota

godz. 20:05 

godz. 17:40 

godz. 15:00 

14.06 czwartek

godz. 20:05 

godz. 17:40 

godz. 15:00 

12.06 wtorek

 

2D napisy

2D dubbing

2D napisy

godz. 20:05 

godz. 17:40 

16.06 sobota

godz. 20:05 

godz. 17:40 

godz. 15:00 

14.06 czwartek

godz. 20:05 

godz. 17:40 

godz. 15:00 

12.06 wtorek

3D dubbing

3D napisy

3D dubbing

3D napisy

3D dubbing

 

2D napisy

2D dubbing

3D dubbing

3D napisy

godz. 20:20 

godz. 17:30 

07.06 czwartek

godz. 20:20 

godz. 17:30 

06.06 œroda

 

2D napisy

2D dubbing

3D dubbing

3D napisy

2D dubbing

godz. 15:10

2D dubbing

godz. 15:10

godz. 12:55

 

2D dubbing

godz. 15:10

godz. 12:55

2D dubbing

godz. 15:10

godz. 10:10
godz. 20:05 

godz. 17:40 

20.06 œroda

godz. 20:05 

godz. 17:40 

17.06 niedziela

 

3D dubbing

3D dubbing

2D napisy

2D dubbing

godz. 20:05 

godz. 17:40 

20.06 œroda

godz. 20:05 

godz. 17:40 

17.06 niedziela

godz. 20:05 

godz. 17:40 

21.06 czwartek

godz. 20:05 

godz. 17:40 

19.06 wtorek

 

2D napisy

2D napisy

godz. 20:05 

godz. 17:40 

21.06 czwartek

godz. 20:05 

godz. 17:40 

19.06 wtorek

3D dubbing

3D dubbing

 

2D dubbing

23.06 sobota

godz. 16:10 

22.06 pi¹tek

 

2D dubbing

26-27-28.06 wt.-œr.-czw.

godz. 18:00 

22.06 pi¹tek

2D napisy

26-27-28.06 wt.-œr.-czw.

godz. 20:35 

22.06 pi¹tek

 

2D napisy

26-27-28.06 wt.-œr.-czw.

2D dubbing

30.06 sobota

godz. 16:00 

29.06 pi¹tek

 

2D dubbing 2D napisygodz. 18:10 

29-30.06 pi¹tek - sobota

godz. 20:35 

29-30.06 pi¹tek - sobota

 

2D PLgodz. 20:35 

29-30.06 pi¹tek - sobota

 
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

2D dubbing

2D dubbing

2D dubbing

2D dubbing

godz. 16:10 

26-27-28.06 wt.-œr.-czw.

godz. 10:00 

24.06 niedziela

godz. 16:10 

godz.12:00 

 
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

2D dubbinggodz. 18:00 2D napisygodz. 20:35 

 

2D napisy
2D dubbing

2D dubbing

godz. 16:00 

godz. 12:00 

bilet grupowy / KDR  (od 10 osób) 14 z³/osoba

bilet ulgowy/rodzinny* - 17 z³/osoba

bilet normalny - 20 z³/osoba

Seanse 2D:Cennik: 

 

2D dubbing

2D dubbing

bilet grupowy / KDR  (od 10 osób) 14 z³/osoba

bilet ulgowy/rodzinny* - 17 z³/osoba

bilet normalny - 20 z³/osoba

bilet grupowy / KDR  (od 10 osób) - 19 z³/osoba

bilet ulgowy/rodzinny* - 22 z³/osoba

bilet normalny - 25 z³/osoba

Seanse 3D:

oku ¿yciao do 12 r                                     + dzieck

odzic/opiekun  prawny - min. jeden rodzinnny - min. jeden r*Bilet r

 

bilet grupowy / KDR  (od 10 osób) - 19 z³/osoba

bilet ulgowy/rodzinny* - 22 z³/osoba

bilet normalny - 25 z³/osoba

oku ¿ycia

y   prawn  ny 
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Mini Bałtyk – Karkonosze
Tour 





    

   


    
    

    

    
   
   

   


Puchar Polski





    
    
   







   
    
     
   
     
    


Torowe Mistrzostwa Polski
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