Kino Goplana
Połczyn-Zdrój

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Kino Goplana w Połczynie-Zdroju znajduje się w
południowej części miasta, przy wejściu do parku
zdrojowego, przy ulicy Parkowej.

ADRES

Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój
TELEFON

+48 94 712 84 69
GODZINY OTWARCIA

Kino Goplana w Połczynie-Zdroju działa w ramach
Centrum Kultury. Kino Goplana ma długą historię,
otwarte zostało uroczyście w 1969 r. Wówczas mogło
pomieścić 400 osób. Budynek kina zdobił kolorowy
neon prezentujący unoszącą się na falach Goplanę.
Jednak 10 lat później, podczas zimy stulecia, dach
budynku zawalił się pod naporem śniegu. W czasie
remontu pokazy filmów odbywały się w Połczyńskim
Ośrodku Kultury. Po remoncie kino wznowiło
działalność w roku 1986. W 2001 r. kino włączono w
struktury Centrum Kultury. W 2013 r. rozpoczęto
remont generalny pomieszczeń kina. Zakończono go
w październiku 2014 r. Powstał nowoczesny obiekt
wyposażony w salę widowiskowo-konferencyjną z 279
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miejscami siedzącymi. Kino ma możliwość odtwarzania
filmów w technologii 3D. W wyposażeniu kina jest
aparatura nagłośnieniowa spełniająca najwyższe standardy
współczesnej technologii kinowej. Sala kinowa posiada scenę o

Dla dzieci: Tak
Dla niepełnosprawnych: Tak
Wstęp: nie dotyczy

szerokości 10 metrów i głębokości 5 metrów oraz system
profesjonalnego oświetlenia teatralnego. Oprócz

seansów
filmowych odbywają się tutaj konferencje, wystawy,
spektakle i szkolenia. Scena kina stanowi także
miejsce prób i pokazów lokalnego amatorskiego ruchu
artystycznego. Kino Goplana należy do Sieci Kin
Studyjnych i Lokalnych, która ma na celu
rozpowszechnianie filmów o wysokich walorach
artystycznych oraz podejmowanie działalności
edukacyjnej w stosunku do młodej kinowej widowni.
Kino dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych,
posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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