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W tegorocznej, nietypowej, bo dostępnej tylko w Internecie edycji Kina na Granicy, 

najszerzej zaprezentujemy polskie, czeskie i słowackie filmy sezonu 2019/2020, m.in. 

„Staříci“ (reż. Ondřej Provazník, Martin Dušek), „Tiché doteky“ (Michal Hogenauer), 

„Vlastníci“ (Jiří Havelka), „Poslední aristokratka“ (Jiří Vejdělek), „Baťa, první 

globalista“ (Peter Kerekes), „Osamelí bežci: Ideme ďalej!“ (Martin Repka), „Raj na 

zemi“ (Jaroslav Vojtek), „Jan Palach“ (Robert Sedláček) „Dolina Bogów“ (Lech 

Majewski), „Maryjki” (Daria Woszek), „Tony Halik“ (Marcin Borchardt), 

„Interior“ (Marek Lechki), „Supernova“ (Bartosz Kruhlik), „Eastern” (Piotr Adamski) 

i „Moja polska dziewczyna“ (Ewa Banaszkiewicz, Mateusz Dymek). Zestaw ten 

wzbogacą cieszące się popularnością podczas zeszłorocznej czeskie hity, takie, jak: 

„Domestik“ (Adam Sedlák), „Chata na prodej“ (Tomáš Pavlíček),“Teroristka“ (Radek 

Bajgar), „Toman“ (Ondřej Trojan) i „Zlatý podraz“ (Radim Špaček). Zobaczyć będzie 

można także obrazy klasyków kina: Miloša Formana, Andrzeja Żuławskiego, Jána 

Kadára i Elmara Klosa. Pełen kalendarz projekcji znajdziecie tu. 

Przypominamy też, że w sprzedaży są już bilety i akredytacje (także z zestawem 

gadżetów festiwalowych). Cena pełnego karnetu z takim zestawem (torba, koszulka i 

„komin“ na szyję) wynosi 85 zł. Cena tradycyjnego pakietu to 40 zł, karnet na wybór 

10 filmów kosztuje 25 zł, a pojedynczy bilet –5 zł. 

 

 

Ruszyła sprzedaż karnetów! 

https://kinonagranicy.pl/pl/kalendarz-projekcji-ogolny


• Filmowe projekcje online odbędą się od 23 do 29 listopada 2020 roku 

( 50 seansów filmowych). 

• Po dokonanym zakupie widz otrzyma maila ze szczegółami uczestnictwa 

w projekcjach online 22. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy. W razie 

braku maila prosimy o sprawdzenie folderu 'spam'. 

• Zakup karnetu i biletu wymaga zarejestrowania i zalogowania na stronie 

www.kinonagranicy.pl. 

• Karnet upoważnia do obejrzenia dowolnej ilości filmów na festiwalowej 

platformie ONLINE w miarę dostępności miejsc. 

• Sprzedaż trwa do wyczerpania puli. 

Kilka filmowych zasad uczestnictwa: 

1. Dla akredytowanych- w zakładce „kalendarz projekcji“ znajdziesz dwie 

sale TEATR i CENTRAL, gdzie czeka na Ciebie około 50 sensów filmowych. 

Wybierz te, które Cię interesują i zarezerwuj swoje miejsce, klikając przycisk 

„chce obejrzęć“. Pamiętaj, zawsze możesz zmienić zdanie! 

2. Kino nie lubi spóźnialskich, ale są sytuację nadzwyczajne. U nas masz 

30 minut, aby dołączyć do projekcji. W czasie oglądania możesz zatrzymywać 

lub przewijać film. Na obejrzenie seansu masz 4 godziny (licząc od godziny 

jego rozpoczęcia). 

3. Nie wiesz, na który film się zapisać? Od czego zacząć? Na naszej stronie 

jednym kliknięciem znajdziesz opisy wszystkich dostępnych filmów. 

Zapraszamy również na naszą grupę na facebooku „Kino Na Granicy / Hranici 

- przewodnik festiwalowy / průvodce festivalem“, w której uczestnicy dzielą 

się swoimi wyborami czy recenzjami już obejrzanych filmów. 

4. W razie jakiś problemów zgłaszaj się do naszego technicznego teamu, 

dostępnego na messengerze Kina na Granicy lub drogą mailową: 

akredytacje@kinonagranicy.pl 

Pokaż nam, skąd oglądasz projekcje w ramach KNG ONLINE! Zrób zdjęcie i 

oznacz @kino_na_granicy #kngonline #knhonline 

Życzę udanych seansów! 

Aneta Gołuch 
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