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ZOSTAŃ SUPERBOHATEREM W BONARCE
Czy każde dziecko może zostać superbohaterem? Oczywiście, że tak! Tym bardziej, że już 4 listopada
o godz. 11:00 w Bonarce odbędzie się super-wydarzenie z cyklu ZOSTAŃ SUPERBOHATREM. Na dzieci
będą czekały liczne atrakcje i warsztaty, dzięki którym będą mogły poczuć się jak ich ulubieni superbohaterowie. W programie m.in. Pokój Amesa, iluzje 3D, strefa z klockami LEGO, kurs rysowania komiksów i liczne konkursy.
Superbohaterowie zawładnęli masową wyobraźnią. Można spotkać ich dosłownie wszędzie – w postaci
zabawek, gier planszowych i komputerowych, na przedmiotach codziennego użytku, w telewizji i przede
wszystkim w kinie, gdzie ich przygody od lat cieszą niesłychaną popularnością. Nie inaczej będzie w przypadku w pełni animowanego filmu „Spider-Man Uniwersum”, którego premiera zapowiedziana jest na 25
grudnia. Zanim jednak spotkamy się ze Spider-Manem na wielkim ekranie, zapraszamy na superwydarzenie w Bonarce ZOSTAŃ SUPERBOHATEREM.
Na uczestników zabawy będą czekały 4 strefy tematyczne. W pierwszej z nich – strefie zabawek Hasbro –
zobaczymy figurki Thora, Hulka i wielu jeszcze innych postaci znanych z produkcji Marvela. Na TV WALLU
dzieci będą mogły obejrzeć zapowiedź filmu „Spider-Man Uniwersum”. Od godz. 12 będą tam organizowane również konkursy.
W strefie LEGO powstanie specjalnie wydzielona przestrzeń, w której będzie można do woli korzystać
z zabawek LEGO. Naszym głównym celem będzie zbudowanie w tym miejscu świata Spider-Mana wyłącznie z klocków LEGO.
W trzeciej strefie przeznaczonej do zabawy w superbohatera dzieci będą mogły skorzystać z Pokoju Amesa – przestrzeni wykorzystującej złudzenie optyczne, dzięki któremu można zobaczyć świat z zupełnie nowej perspektywy (mechanizm wykorzystywany często przez studia filmowe). W Polsce znajdują się zaledwie dwa Pokoje Amesa, w tym jeden z nich w Centrum Nauki Kopernik. Oprócz tego w tej strefie najmłodsi będą mogli spróbować swoich sił na dmuchanej ściance wspinaczkowej oraz przeżyć prawdziwy
dreszczyk emocji z niezwykłymi iluzjami w 3D, które umożliwią im m.in. zatrzymanie rozpędzonego pociągu własną dłonią.
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W strefie komiksu z kolei powstanie szkółka rysowania, gdzie dzieci pod okiem specjalistów będą się
uczyć, jak rysować swoich ulubionych superbohaterów i stworzyć własny komiks. Oprócz tego w czwartej
strefie będzie czekało na chętnych stoisko do malowania twarzy. Dzięki niemu dzieci będą mogły przeobrazić się w superbohatera.

BONARKA I NEPI ROCKCASTLE PLC
Właściciel Bonarki NEPI Rockcastle plc jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz Amsterdamie. Znajduje się również w pierwszej dziesiątce firm z branży nieruchomości komercyjnych w kontynentalnej Europie pod względem wartości rynkowej. Firma posiada jeden z największych portfeli nieruchomości
w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, a także wyraźnie zaznacza swoją obecność w Chorwacji, Czechach oraz Serbii.
Bonarka to wielofunkcyjne centrum miejskie, powstałe na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych
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zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m powierzchni użytkowej znajduje się
230 punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Leroy Merlin, Media Expert oraz kino Cinema City jeden z największych multipleksów kinowych w Polsce. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking, mogący pomieścić 300 samochodów. Ponadto na terenie Bonarki znajduje się jeden z pierwszych na świecie ośrodków edukacyjno-wychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”. Zarządcą obiektu jest firma APSYS.
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