TYLKO DLA KATECHETÓW PRZEDPREMIEROWY POKAZ FILMU
"CHATA"
Drodzy Katecheci,
Serdecznie zapraszamy Was na przedpremierowy pokaz filmu o
tematyce chrześcijańskiej "Chata". Mamy dla Was aż 1000 darmowych
biletów do wybranych kin, w których odbędą się specjalne pokazy
tylko dla Was.

Film "Chata" to poruszająca opowieść o niezwykłej podróży, która
pozwala zrozpaczonemu ojcu na nowo odnaleźć sens życia i odkryć
ostateczną prawdę o miłości, stracie i przebaczeniu. Obraz powstał na
podstawie światowego bestsellera o tym samym tytule. „Chata” to
piękna historia o tym, jak Bóg przychodzi do nas w naszych smutkach,
do nas uwięzionych we własnych rozczarowaniach, zdradzonych przez
własne wyobrażenia. On nigdy nie zostawia nas tam, gdzie nas
znajduje, jeśli się przy tym nie upieramy. „Chata” to zaproszenie do
podróży do samego serca Boga...

Film można obejrzeć z młodzieżą gimnazjalną lub licealną podczas
rekolekcji szkolnych, czy w czasie spotkań różnych grup przy parafii.
Fabuła filmu, może być materiałem do przeprowadzenia ciekawych
zajęć, dlatego do wspomnianych poziomów będą opracowane 2
scenariusze lekcji.
Będą one do pobrania na naszej stronie Strefa Katechety.

ZAPRASZAMY
„ Zapisanie się na listę osób, korzystających z bezpłatnego pokazu filmu „ Chata”,
oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Święty
Wojciech Dom Medialny oraz kin, w których odbędzie się projekcja filmu, w celu
zapewnienia bezpłatnego pokazu osobie zgłoszonej oraz identyfikacji zgłoszenia przez
obsługę kina”.

Premiera 10 marca.

JAK OTRZYMAĆ BILET NA
DARMOWY SEANS?
Pokazy odbędą się w wybranych kinach tj.

POZNAŃ - Rialto, 13.03.17 godz. 18.00
ŁÓDŹ - Cinema City, 07.03.17 godz. 18.00

GDAŃSK - Cinema City Krewetka 07.03.17 godz. 18.00
ZIELONA GÓRA- Cinema City 07.03.17 godz. 18.00
KOŁOBRZEG - Wybrzeże 07.03.17 godz. 18.00
SZCZECIN - Multikino 09.03.17 godz. 18.00
KRAKÓW - Ars 07.0317 godz. 18.30
WARSZAWA - Atlantic 07.03.17 godz.18.30

W celu otrzymania bezpłatnego biletu na wybrany przez siebie seans
należy wypełnić zgłoszenie online pod adresem:

https://goo.gl/forms/uoOv359c3vBTLRTx2

Liczba biletów jest ograniczona, dlatego o przyznaniu biletu decyduje
kolejność zgłoszeń. Osoby, które odpowiednio wcześnie zgłoszą swój
udział online otrzymają maila z potwierdzeniem rezerwacji.

