
150 Kč

2D PROJEKCE 3D projekce včetně
zapůjčení brýlí

SPECIÁLNÍ
AKCE * 

Základní vstupné

130 KčDěti
do 15 let (včetně)

130 KčStudenti
po předložení průkazu, do 25 let (včetně)

140 Kč

PROJEKCE
FILMOVÉHO

KLUBU **

125 Kč

Členové Filmového klubu ** 
po předložení průkazu AČFK

125 Kč

125 Kč

90 Kč

115 Kč

Kino nejen pro seniory
cyklus dopoledních projekcí 70 Kč

130 KčSenioři
od 65 let (včetně)

90 KčZTP, ZTP/P ***
po předložení průkazu

Rodinné vstupné
2 děti do 15 let + 2 dospělí
3 děti do 15 let + 1 dospělý

520 Kč

170 Kč

150 Kč

150 Kč

150 Kč

100 Kč

600 Kč

CENÍK VSTUPENEK
KINO SFÉRA A LETNÍ KINO TURNOV

Ceník je platný od 1. března 2023 

+15 Kč

Vstupenky je možné zakoupit na recepci KC Střelnice, pokladně kina Sféra (nebo letního kina)
a online na webu www.kinoturnov.cz a www.kcturnov.cz.

* Za speciální akce jsou považovány některé předpremiéry, projekce s hosty, Dámské jízdy, 
Dětská odpoledne a další projekce s doprovodným programem.

** Průkaz člena Filmového klubu platí jeden kalendářní rok a pořizovací cena je 60 Kč.
Lze ho kdykoliv zakoupit na pokladně kina.

*** V případě ZTP/P platí stejná cena i pro jeden doprovod. Místa pro vozíčkáře je možné
rezervovat pouze telefonicky a zakoupit na pokladně.

Děti do 3 let (včetně) mají vstup zdarma, ovšem bez nároku na vlastní sedačku.

Alternativní obsah (opery, koncerty atd.), festivaly a další speciální projekce mohou mít 
vlastní cenu i specifické možnosti uplatnění slev.

Nový ceník platný od 1. března 2023



150 Kč

2D PROJEKCE 3D projekce včetně
zapůjčení brýlí

SPECIÁLNÍ
AKCE * 

Základní vstupné

130 KčDěti
do 15 let (včetně)

130 KčStudenti
po předložení průkazu, do 26 let (včetně)

130 Kč

PROJEKCE
FILMOVÉHO

KLUBU **

110 Kč

Členové Filmového klubu
po předložení průkazu

110 Kč

110 Kč

90 Kč

100 Kč

Kino nejen pro seniory
cyklus dopoledních projekcí 70 Kč

130 KčSenioři
od 65 let (včetně)

90 KčZTP, ZTP/P ***
po předložení průkazu

Rodinné vstupné
2 děti do 15 let + 2 dospělí
3 děti do 15 let + 1 dospělý

520 Kč

170 Kč

150 Kč

150 Kč

150 Kč

100 Kč

600 Kč

CENÍK VSTUPENEK
KINO SFÉRA A LETNÍ KINO TURNOV

Ceník je platný od 17. června 2022 

+15 Kč

Vstupenky je možné zakoupit na recepci KC Střelnice, pokladně kina Sféra (nebo letního kina)
a online na webu www.kinoturnov.cz a www.kcturnov.cz.

* Za speciální akce jsou považovány některé předpremiéry, projekce s hosty, Dámské jízdy, 
Dětská odpoledne a další projekce s doprovodným programem.

** Průkaz člena Filmového klubu platí jeden kalendářní rok a pořizovací cena je 60 Kč.
Lze ho kdykoliv zakoupit na pokladně kina.

*** V případě ZTP/P platí stejná cena i pro jeden doprovod. Místa pro vozíčkáře je možné
rezervovat pouze telefonicky a zakoupit na pokladně.

Děti do 3 let (včetně) mají vstup zdarma, ovšem bez nároku na vlastní sedačku.

Alternativní obsah (opery, koncerty atd.), festivaly a další speciální projekce mohou mít 
vlastní cenu i specifické možnosti uplatnění slev.


