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LATO WSZĘDZIE
Niech żyje normalność! Może jeszcze nie wszystko funkcjonuje tak, jak 
przed pandemią, ale znów można swobodnie pójść na zakupy, wybrać 
się do kina, na kawę, usiąść w restauracji, czy też zarezerwować waka-
cje w biurach podróży. 

Wszystkie te przyjemności dostępne są oczywiście w CH FORUM, 
do którego odwiedzenia serdecznie Was zapraszamy.

W naszych sklepach króluje lato! W tym wydaniu „FORUM News” dzie-
limy się z Wami słonecznymi pomysłami na zakupy i spędzenie wolne-
go czasu. 

Zadbaliśmy też o wakacyjne atrakcje, nawet te bardzo kosmiczne. 
I  o  konkursy, o których informacje znajdziecie na stronach wydania. 
W  każdym razie jedyny deszcz, jaki możemy Wam zaoferować tego 
lata, to deszcz biletów do kina.

Do zobaczenia.
Zespół pracowników 

CH FORUM Gliwice

Koncepcja artystyczna, projekt, skład: GOLDEN ROCKET Agency, www.goldenrocket.pl, Opracowanie tekstowe: Marek Thorz, Plus Communication
DYREKCJA CENTRUM HANDLOWEGO FORUM, ul. Lipowa 1, 44-100 Gliwice, tel. 32 335 73 00, e-mail: forum@mvgm.com, www.forumgliwice.pl
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LEŻING, 
BASENING 
I INNE UCIECHY

Lato to pora beztroskiej laby. Ten relaks po prostu nam 
się należy! Zadbajmy więc o to, by był jak należy.

W CH FORUM mamy mnóstwo gadżetów, które będą pomocne 
w zorganizowaniu Waszej prywatnej strefy wypoczynku. W naszych 
sklepach znajdziecie leżaki, baseniki, przeróżne akcesoria i zabaw-
ki plażowe. Rozejrzyjcie się za nimi zwłaszcza w takich sklepach, jak    
Carrefour, Tedi  oraz  Pepco .
 
Aby nikt nie zakłócał błogiego spokoju narzekaniem, że: „Ty tylko le-
żysz i nic nie robisz”, polecamy zaopatrzyć się w coś do czytania oraz 
gry i zabawy. Zarówno te planszowe, jak również wymagające nieco 
ruchu.
Oto kilka naszych podpowiedzi z  Empiku ,  SMYKA  oraz wspomnia-
nych już sklepów.

PEPCO

EMPIK SMYK
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PODRÓŻE
Potwierdziły to dane z badania Revolut Money Report, z których wy-
nika, że 80. proc. klientów zamierza wyjechać na zagraniczne waka-
cje, gdy tylko będzie to możliwe. Jak też dowodzi raport European 
Travel Commission, jesteśmy jedną z pięciu europejskich nacji, które 
szybko chcą wrócić do podróżowania. Zadeklarowało to aż 79% prze-
badanych Polaków.
Wakacyjnych opcji jest coraz więcej, a większość pandemicznych 
barier stopniowo znika. Niektóre kierunki podróży są dostępne bez te-
stów czy szczepień. O szczegóły najlepiej pytać w jednym z trzech biur 
podróży działających na terenie FORUM:  Itaka ,  Rainbow  oraz  Tui .
Każde z nich wysłało nas na wczasy w inne miejsce.

TO EKSPERCI 
OD EGZOTYCZNYCH 
KIERUNKÓW

Osoby spragnione podróży 
na przysłowiowy koniec 
świata, koniecznie muszą 
zapytać w tym biurze 
o najgorętsze oferty sezonu. 
My dostaliśmy kilka super 
propozycji z wylotem 
z Katowic/ Warszawy.

KIERUNEK
SŁOŃCE
Świat znów jest nasz! To świetnie, gdyż większość 
z nas marzy o urlopie za granicą.

POLECA 
ALBANIĘ

To coraz popularniejszy 
kierunek wakacyjny, choć 
do niedawna była to 
europejska egzotyka. 
Jednakże to się zmienia 
i na pewno znajdziemy w tym 
kraju to, na czym wielu z nas 
na wakacjach zależy: piękne 
plaże, słoneczną pogodę 
i umiarkowane ceny. 
Udając się do Albanii 
nie potrzebujemy testu 
na COVID ani zaświadczenia 
o szczepieniu. To może 
być tegoroczny hit!

SKIEROWAŁO NAS 
DO GRECJI 

To wakacyjny „pewniak”. 
Jeden z ulubionych kierunków 
Polaków. Dostaliśmy w biurze 
rekomendację trzech TOP 
hoteli na lato 2021 
w świetnych cenach.

KRETA: ATLANTICA MIKRI  
POLI CRETE, 5*
Obiekt znajduje się przy piasz-
czystej plaży. To idealne miejsce 
na spędzenie rodzinnych wa-
kacji. Na terenie obiektu jest si-
łownia, można także skorzystać 
z kilku basenów zewnętrznych 
lub zagrać w bilard. Obiekt dys-
ponuje przestronnymi i komfor-
towymi pokojami rodzinnymi, 
również z widokiem na morze.

RODOS: LEONARDO KOLYMBIA 
BEACH HOTEL, 5*
Leonardo Kolymbia Beach Hotel 
to hotel położony w niedalekiej 
odległości od pięknej, piaszczy-
stej plaży. Jest wyposażony w si-
łownię, kort tenisowy, boisko 
do siatkówki oraz saunę.

ZAKYNTHOS: ATLANTICA  
ELEON GRAND RESORT, 5*
Spokojna okolica, gaje oliwne 
i bliskość plaży to tylko część za-
let nowoczesnego hotelu Atlan-
tica Eleon Grand Resort. Wysoki 
standard wypoczynku potwier-
dza tytuł Wybór Roku w portalu 
TripAdvisor.

MEKSYK:  
Iberostar Quetzal 5*(AI) 
cena już od 4 999 zł

DOMINIKANA: 
Playa Bachata Resort 4* (AI) 
– cena już od 4 499 zł

ZANZIBAR: 
My Blue Hotel 4* (AI) 
cena już od 4890 zł

KENIA: 
Kenya Bay 3* (HB) 
cena już od 3 824 zł

Meksyk i Dominikana – wyjazdy 
bez testów na COVID.

ATLANTICA MIKRI POLI CRETE 5*

EMPIK

IBEROSTAR QUETZAL 5*

HORIZONT 4*
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Wiadomo, że w którymś ze sklepów CH FORUM, oferujących m.in. 
walizki, torebki i inne akcesoria podróżnicze. W ich poszukiwaniu 
odwiedźcie sklepy:  Deichmann ,  Ochnik ,  Pepco ,  Tedi ,  Thomas  
Galanteria ,  Venezia ,  Wittchen ,  Martes Sport  oraz  Carrefour . 

PODRÓŻE

GDZIE
WALIZKA?
Wczasy zarezerwowane? Gotowi na wyjazd? 
Zaraz, zaraz, a gdzie jest walizka? 

OCHNIK HOME&YOU

DEICHMANNTEDI

MARTES SPORT

PEPCO

WITTCHEN

THOMAS GALANTERIA
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„NA RAUSZU”
„Na rauszu” opowiada histo-
rię grupy przyjaciół, nauczycieli 
szkoły średniej, zainspirowa-
nych teorią, że skromna dawka 
alkoholu pozwala otworzyć się 
na świat i lepiej w nim funkcjo-
nować. Nie przewidują jednak 
skutków, jakie pociągnie za sobą 
długotrwałe utrzymywanie sta-
łego poziomu promili we krwi – 
przez cały dzień, również w pra-
cy...

NARESZCIE
DO KINA!

UGAŚ
PRAGNIENIE

A może tak schować się przed upałem w sali kinowej? 
W której być może nie byliście już od roku! Tak, tego 
nam bardzo brakowało: seansu kinowego w wygod-
nych fotelach  CINEMA CITY .
Sprawdźcie na stronie naszego kina, co grają. Może 
wybierzecie się na którąś z czerwcowych premier? 
Nasze typy:

Latem trzeba się nawadniać. 
Ważne jest to co pijesz, ale przecież 
z ładnego lepiej smakuje. 
Najlepiej połączyć jedno z drugim. 

„SWEAT”
Komu potrzeba przyjaciół, kie-
dy ma się setki tysięcy follower-
sów? „Sweat” opowiada o trzech 
dniach z życia Sylwii Zając (Mag-
dalena Koleśnik), influencerki 
fitness, która dzięki popularno-
ści w  mediach społecznościo-
wych zyskała status celebrytki. 
W internecie ma setki tysięcy 
followersów, w realu otacza ją 
grupa lojalnych współpracowni-
ków, a na imprezach każdy pró-
buje do niej podejść i ją poznać.

„MINARI”
W pogoni za amerykańskim 
snem Jakob Yi (Steven Yeun) 
przeprowadza swoją rodzinę 
z  Kalifornii do sielskiego Arkan-
sas. Jego marzeniem jest stwo-
rzyć własną farmę, której plony 
mogłyby zaopatrywać okolicz-
nych koreańskich sklepikarzy. 
„Minari” to zaskakująca i zawa-
diacka, a  jednocześnie pełna 
czułości, uniwersalna opowieść 
o delikatnej sztuce zapuszczania 
nowych korzeni, która wymaga 
czasu, cierpliwości i pokory, traf-
nie nawiązująca do wytrzyma-
łego koreańskiego zioła minari, 
które wyrośnie wszędzie, gdzie 
się je posadzi.

SMOOTH THE FRUIT

HOME&YOU DUKA CRAZY BUBBLE

W naszych sklepach znajdziecie apetycznie wyglądające akcesoria 
oraz szkło. Na pewno wybierzecie coś w swoim guście w sklepach     
Duka, Home&You  oraz  Tedi .
 
Z misją orzeźwienia przychodzi  Smooth The Fruit  i podpowiada, że 
latem najlepiej gasić pragnienie smoothie Summer Juice! To kom-
pozycja smaków pełnych ochłody, składająca się z: pomarańczy, ana-
nasa, marakui, cytryny, ogórka, jarmużu i pietruszki. 
 
Orzeźwienie możecie też złapać na stoisku  Crazy Bubble , które 
serwuje oryginalne napoje, między innymi w oparciu o mieszankę 
herbat, soków owocowych i lodu! Eksplozję smaku wywołają u Was 
kuleczki popping boba, które w delikatnej otoczce z alg morskich 
kryją przepyszny sok. Bezsmakowa otoczka pęka w ustach i daje 
wielką frajdę.
 
Uff, już mniej gorąco. 
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MODA

NA PLAŻĘ
Tego lata moda plażowa głów-
nie czerpie inspiracje z lat 90-
tych. Do łask powracają stroje 
kąpielowe w intensywnych neo-
nowych kolorach z modnymi 
wiązanymi w talii. Pojawi się też 
dużo zwierzęcych wzorów jak 
panterka lub zeberka. Te printy 
przeżywają swoją drugą mło-
dość i świetnie prezentują się 
na zwiewnym pareo. 

LETNI
LOOK
W modzie latem liczą się luz i wygoda. Takie właśnie 
są stylizacje, które przygotowała Sandra - nasza Am-
basadorka. Czytajcie, oglądajcie i zobaczcie się w nich.

Jeśli zamiast pareo wolisz narzu-
cić sukienkę, to wybierz tą o dłu-
gości maxi, która dobrze spraw-
dzi się na plaży jak i poza nią. 
Wystarczy, że dodasz pasek oraz 
eleganckie dodatki i już masz 
ciekawą stylizację na miasto. Do-
pełnieniem każdego plażowego 
look’u są odpowiednie dodatki. 

W tym sezonie nadal królują 
duże torebki typu koszyk, klapki 
na płaskiej podeszwie i delikatna 
biżuteria z wakacyjnymi moty-
wami. Całość dopełnij chustą na 
włosy oraz okularami w stylu vin-
tage, które podkreślą wyjątkowy 
charakter stylizacji.

O autorce stylizacji

@sandina_pl@sandina_pl
content marketing to jej 
drugie ja. 

Interesuje się 👗modą, deko-
rowaniem 🖼 wnętrz, a w wol-
nych chwilach odkrywa nowe 
miejsca na 🗺mapie całego 
świata.

CALZEDONIA

CALZEDONIA

CALZEDONIA

HOUSEKAPPAHL MARILYN

MARILYN

SINSAY

CLODI

WOJAS

VISION EXPRESS

VEZZI

CROPP

VENEZIA
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LETNIA MODA 
DLA DZIECI
Tworząc letnie stylizacje dla dzieci kierowałam się za-
sadą: „Musi być modnie i wygodnie”, bo przecież wa-
kacje to czas najfajniejszych przygód. 

d ziewczynka

RESERVED
SMYK SMYK RESERVEDKAPPAHL

KAPPAHL SMYK C&A

H&M

SMYK

Wybieraj przewiewne, lekkie 
tkaniny typu len, muślin lub 
wiskoza. Zapewniają komfort 
i  są przyjazne dla skóry. Koszu-
le, sukienki, spodenki stworzo-
ne z  tych materiałów są bar-
dzo modne i znajdziesz je teraz 
w  wielu sklepach. Wśród ubrań 
królują jasne i pastelowe kolory, 
ale również barwy ziemi: brąz 
i butelkowa zieleń. Nie zabraknie 
fantazyjnych wzorów. Palmy, cy-
tryny, arbuzy, dzikie koty – to się 
teraz nosi! Warto pomyśleć też 
o wygodnych butach. 
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Najbardziej trendy są sandały 
z plecionką oraz trampki slip on. 
Zwróć też uwagę na praktycz-
ne dodatki. Słomiany kapelusz 
lub czapka z daszkiem nie tylko 
wyglądają stylowo, ale również 
uchronią Twoje dziecko przed 
słońcem.

chłopiec

RESERVED

SMYK SMYK KAPPAHL

KAPPAHL

H&M SMYK

SMYK

SMYK

H&M

SMYK
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Zestaw ubrania ze sportowymi butami typu sneakers, które są uni-
wersalne i nadadzą się na każdą okazję. Natomiast na drobiazgi typu 
portfel oraz telefon przyda Ci się sportowa nerka w czarnym kolorze. 
Taki outfit świetnie sprawdzi się na weekendowy wypad w góry, gril-
la, wyjście na miasto lub oglądanie meczu z przyjaciółmi.

SPORTOWY
TYP
Zainspirowana tegorocznymi mistrzostwami Europy 
w piłce nożnej stworzyłam męską stylizację ze spor-
tową energią.

Jako bazę proponuję wybrać jednolity t-shirt w połączeniu z wygod-
nymi szortami z dresowej dzianiny. Na górę ubierz luźną bluzę z wi-
docznym logo - od kilku sezonów nie wychodzą z mody. 

CARREFOUR

4F

50 STYLE

50 STYLEDIVERSE

DEICHMANN

SIZEER

SIZEER

MARTES SPORT

H&M
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YVES ROCHER
Olejek do opalania SPF 30 z wyciągiem z mikołajka nadmorskiego
Olejek zapewnia ochronę przeciwsłoneczną i pielęgnację ciała. Skó-
ra jest chroniona przed promieniami UVA i UVB i otrzymuje dawkę 
natychmiastowego nawilżenia. Po zastosowaniu olejku skóra jest 
elastyczna, miękka i delikatnie pachnąca. Skuteczne działanie olej-
ku do opalania opiera się na wyciągu z Mikołajka Nadmorskiego. 
To bardzo wytrzymała roślina, odporna na promieniowanie słonecz-
ne, silny wiatr i morską wodę. 
Eksperci Yves Rocher opracowali koncentrat z poliaktywnych komó-
rek roślinnych, niezawierający rozpuszczalników ani środków kon-
serwujących.

HEBE
Bandi UV Expert 
ochrona UV bez białych śladów
Ochrona UV przyda Wam się nie 
tylko na plaży czy też w szczegól-
nie słoneczne dni, lecz również 
na co dzień. Krem Bandi zadba 
o to, by ograniczyć negatywny 
wpływ światła pochodzącego 
nie tylko ze słońca, lecz również 
sztucznych źródeł, takich jak 
monitor czy telewizor. W skła-
dzie kremu do twarzy Bandi 
znajduje się składnik zwany eto-
iną, który odpowiada za wzmoc-
nienie obrony komórkowej skó-
ry oraz wzmocnienie ochrony 
błon komórkowych i DNA przed 
zniszczeniem.

URODA

SKÓRA
POD OCHRONĄ
Nasze salony kosmetyczne i drogerie radzą, co powin-
no znaleźć się w letniej kosmetyczce. Cel jest jeden: 
ciesząc się słońcem i korzystając z niego, dbajmy przy 
tym o skórę podczas i po słonecznych kąpielach. W na-
szych salonach kosmetycznych i drogeriach wypatrzy-
liśmy najbardziej gorące produkty na letni sezon.

SUPERPHARM
La Roche-Posay Anthelios Dermo  
Pediatrics SPF 50+ 
Przeciwsłoneczna mgiełka do wrażliwej 
na działanie słońca skóry dzieci z bardzo wy-
soką ochroną SPF 50+. Szerokie spektrum 
ochrony przed promieniowaniem UVB oraz 
UVA. Mgiełka zapewnia wygodną aplikację, 
jest odporna na wodę, pot i piasek. Bezzapa-
chowa. Nie pozostawia białych śladów. Testo-
wana pod kontrolą dermatologiczną i pedia-
tryczną.

SEPHORA
ALKEMIE - HELLO SUNSHINE
Rekonstruujący krem brązujący Hello sunshine to naturalny krem 
o multifunkcyjnych właściwościach pielęgnacyjnych. Dzięki zawar-
tości Lys’Sun™ (innowacyjnego składnika otrzymywanego z liści 
oczaru wirginijskiego), spowalnia proces elastozy słonecznej, czy-
li systematycznej degradacji włókien elastynowych, wywoływany 
przez promieniowanie UVA. Składnik ten wspomaga wytwarzanie 
nowych, pełnowartościowych włókien oraz przywraca włóknom 
uszkodzonym ich prawidłową funkcjonalność. Skutkuje to szybkim 
efektem ujędrnienia i poprawy gęstości skóry oraz widocznym spły-
ceniem zmarszczek.

ZIAJA
Hit! Nowa, limitowana seria do 
pielęgnacji włosów jak i ciała. 
Seria składa się z czterech pro-
duktów:
■ szamponu micelarnego
■ lamelarnej maski
■ hialuronowej odżywki  

do włosów wraz z balsamem 
do ciała

■ modelującego spray’u
Seria ta zawiera do 97% skład-
ników pochodzenia naturalne-
go, witaminy z grupy B3, B5, 
B6, ochronny antyutleniacz, sól 
morską. Dedykowana jest dla 
włosów zniszczonych, suchych 
kręconych. Nadaje włosom bla-
sku, wygładza je pozostawiając 
przyjemny zapach.

Zapraszamy 
również 
do pozostałych 
naszych drogerii: 
Rossmann  
i Drogerie Natura 
oraz perfumerii 
Douglas.
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Program LAT jest arcyciekawy i obejmuje:
■ zajęcia Lego Robotyki – warsztaty programowania,
■ Neuroedukację – warsztaty efektywnej nauki,
■ Brain Box – warsztaty pamięci,
■ English Fun – warsztaty językowe,
■ Młody Geniusz – treningi kreatywności,
■ Akademię Żonglowania / XBOXDANCE – idealna okazja,  

aby wprowadzić dzieci w świat kreatywnej nauki i zabawy.

DZIEJE SIĘ
W FORUM

LETNIA
AKADEMIA
TWÓRCZOŚCI
Będzie twórczo, kreatywnie i zabawnie. Podczas dru-
giej już Letniej Akademii Twórczości Mnemo Experts 
& FORUM Holiday Camp. Fantastyczną zabawę gwa-
rantują specjalnie opracowane modele LEGO We Do   
i  SPIKE PRIME do konstruowania i programowania, 
a także prezentacje tematyczne z efektywnej nauki 
oraz swobodne zajęcia z budowania klockami.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, lecz wymaga wcześniejszych 
zapisów z uwagi na ściśle limitowaną liczbę miejsc.

Szczegółowy harmonogram podamy w aktualnościach na naszej 
stronie internetowej  forumgliwice.pl
Zajawki, zdjęcia oraz filmy z LAT będzie można zobaczyć na FB- 
Mnemo Experts  oraz na stronie internetowej mnemo.com.pl

W ramach projektu zaplanowaliśmy trzy turnusy warsztatów: 
I turnus już w dniach: 28 czerwca - 2 lipca. 
II turnus: 5-9 lipca,
O terminie III turnusu będziemy informować na naszej stronie 
www.forumgliwice.pl

Zajęcia zachęcą Wasze malu-
chy do odkrywania naukowych 
reguł, wzbudzą i wzmocnią ich 
ciekawość świata oraz regulują-
cych jego funkcjonowanie praw 
natury.
Zajęcia (2 sesje półtoragodzinne 
+ przerwa) składają się z dwóch 
rodzajów aktywności:
■ warsztatów z udziałem robo-

tów LEGO We Do i SPIKE Pri-
me;

■ zajęć z cyklu Projekt Neuro-
edukacja.

Na Letnią Akademię Twórczości 
zapraszamy dzieci w wieku 7-12 
lat. Ze względów bezpieczeń-
stwa sanitarnego maksymalna 
liczba uczestników w grupie wy-
nosi 9 osób.
Nie zwlekajcie więc z zapisami 
i dopasujcie grafik zajęć do Wa-
szych wakacyjnych obowiązków.
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Prowadzi ona akademię zajęć 
sportowych oraz piłki nożnej dla 
dzieci po hiszpańsku. Akade-
mia Española Niños to zajęcia 
dla maluchów od 1 do 5 roku 
życia z językiem hiszpańskim, 
oparte na autorskim programie. 
Akademia Piłkarska Española 
to z  kolei treningi prowadzone 
przez wykwalifikowaną kadrę 
wykorzystującą środki trenin-
gowe i  metodologię naucza-
nia zgodną z hiszpańską myślą 
szkoleniową.

¡VIVA EL 
FÚTBOL!

ALE
KOSMOS!

Hiszpania jest naszym grupowym rywalem podczas 
EURO. Jest także krajem, którym zainspirowana jest 
Fundacja Española – organizacja wspierająca zdrowy 
i sportowy rozwój dzieci.

To już postanowione. Lecimy w kosmos! Chcecie po-
lecieć z nami? Zapraszamy Was zatem do CH FORUM 
na wystawę interaktywną: „Misja po Układzie Słonecz-
nym” (14-29 sierpnia).

W CH FORUM będzie doskonała okazja, aby trochę się z nią zapo-
znać, a także zapisać maluchy na bezpłatne zajęcia.

Zaplanowaliśmy je na 26 czerwca oraz 3 lipca (godz. 12:00-18:00).
Wśród atrakcji będą m.in.: zajęcia Ninos – tor przeszkód dla naj-
młodszych, piłkarzyki, megakolorowanki, golf/unihokej – zabawy 
dla dzieci, test wiedzy o piłce nożnej.

„Misja po Układzie Słonecznym” 
to wystawa polskiej produkcji, 
opracowana przez grupę po-
pularyzatorów nauk ścisłych 
we współpracy z ekspertami 
uczelni wyższych, naukowcami 
i pasjonatami współpracującymi 
ze Stowarzyszeniem POLARIS–
OPP, organizacji funkcjonującej 
od 27 lat.
 Cała wystawa składa się z kom-
pletu 10 namiotów planetarnych 
od 3 do 5 m średnicy każdy. Za-
praszamy do udziału całe rodzi-
ny oraz grupy zorganizowane!
W finale wystawy w ramach 
quizu rozdamy 5 lornetek 
do obserwacji nieba lub 2 tele-
skopy astronomiczne!
Więcej na temat wystawy napi-
szemy na naszej stronie interne-
towej.

To pierwsza tego typu w Eu-
ropie koncepcja prezentująca 
w  innowacyjny sposób najważ-
niejsze ciała niebieskie – planety 
w Układzie Słonecznym, do któ-
rych można nie tylko wejść, ale 
i przeżyć symulowane zjawiska, 
jakie panują na danej planecie.

Wybierzcie się z nami w uni-
kalną misję po Układzie Sło-
necznym!
Przekonajcie się, jaka jest tem-
peratura na Wenus. Jak pachnie 
Uran? Gdzie są największe cy-
klony w Układzie Słonecznym? 
Z  zego składa się Merkury? 
Dotknijcie powierzchni Księżyca, 
zobaczcie „deszcz” na Wenus. 
Eksplorujcie Marsa, poczujcie ci-
śnienie na Jowiszu, zanurzcie się 
w chmurach Saturna i odwiedź-
cie odległego Neptuna!
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forumgliwice.online
Wejdź na

KTO GRA,
TEN MA
Grać będą nie tylko piłkarze na Euro, 
lecz także stali Klienci CH FORUM.

PROGRAM
LOJALNOŚCIOWY

CZERWIEC
Od 14 do 30 czerwca piłka w grze 
będzie w programie lojalnościo-
wym na platformie forumgliwi-
ce.online. Zalogowani w progra-
mie będą mogli wygrać którąś 
z nagród z ogólnej puli wynoszą-
cej 2 000 zł.

SIERPIEŃ
Pod koniec wakacji serią atrakcji 
umilimy Wam myśl o powrocie 
Waszych zuchów do szkół. Zrobi-
my wszystko, aby to był powrót 
prawdziwie kosmiczny! Dlatego 
zaplanowaliśmy wydarzenia nie 
z tej Ziemi:
- wystawę planetarną,
- akcję kup i zyskaj z plejadą 

nagród,
- grę o tematyce kosmicznej 

z nagrodami.
Śledźcie naszą stronę i profil 
na  Facebooku, gdzie z czasem 
znajdziecie więcej informacji.

LIPIEC
Okazja do wygrania będzie tak-
że w lipcu w konkursie „Wa-
kacyjne kino”. Powinien z niej 
skorzystać każdy, kto zamie-
rza nadrobić kinowe zaległości. 
W  ramach konkursu rozdamy 
setki biletów do naszego Cine-
ma City. Będzie można je zdo-
być już za zakupy na kwotę 50 zł.


