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zmieni dzieci i ich pomocnikw w
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Dziki wielkiemu Omnitrixowi Cartoon Network zmieni dzieci i ich pomocnikw w
superbohaterw!
Stacja zaprasza na cztery imprezy z okazji premiery nowych odcinkw serialu „Ben 10:
Omniverse”
Warszawa, 13 listopada 2014: W najblisze dwa weekendy wielbiciele Bena Tennysona znanego
z serialu Cartoon Network pt. „Ben 10: Omniverse” bd mogli na wasnej skrze poczu, jak to
jest by superbohaterem! Stacja przygotowaa cztery imprezy, podczas ktrych olbrzymi
Omnitrix zagwarantuje wszystkim obecnym niezapomniane wraenia.
Dzieci i ich rodzice, ktrzy odwiedz 15, 16, 22 i 23 listopada sklepy Toys’R’Us w Poznaniu, Warszawie,
Rzeszowie i Lublinie bd mogli si sprawdzi w roli superbohatera i jego pomocnika. Wszystko dziki
olbrzymiemu Omnitrixowi – kosmicznemu zegarkowi, ktry w serialu pozwala Benowi zamienia si
w niezliczonych obcych i ratowa wiat, a na imprezie sprawdzi prac zespoow dzieci i ich pomocnikw.
Wydarzenie odwiedzi go specjalny – jeden z obcych z serialu, odwani uczestnicy bd mogli si z nim
sfotografowa.
Na odwiedzajcych czeka bd take zabawy i konkursy oraz specjalny info-kiosk CN, w ktrym kady chtny
bdzie mg zmieni si w jednego z bohaterw serialu przy pomocy aplikacji interaktywnej Transformacja
Ben10.
Wydarzenia organizowane s z okazji premiery nowych odcinkw serialu „Ben 10: Omniverse”, ktre na
antenie Cartoon Network zadebiutuj ju 17 listopada o godz. 20:10.
Imprezy odbd si:
15 listopada, godz. 12:00-19:00, Pozna, Toys’R’Us, Pozna City Center
16 listopada, godz. 12:00-19:00, Warszawa, Toys’R’Us, C.H. Blue City
22 listopada, godz. 12:00-19:00, Rzeszw, Toys’R’Us, C.H. Milennium Hall
23 listopada, godz. 12:00-19:00, Lublin, Toys’R’Us, Galeria Olimp
Wicej o wydarzeniach mona przeczyta na www.cartoonnetwork.pl, spot promujcy imprezy mona
obejrze na kanale YouTube Cartoon Network.
O serialu Ben 10: Omniverse:
16-letni Ben Tennyson jest funkcjonariuszem tajnej organizacji rzdowej, znanej pod nazw Hydraulicy.
Chopak ma za zadanie powstrzyma kadego obcego, ktry prbowaby zagrozi ludzkoci. W tej misji wspiera
go Rook, wieo upieczony absolwent Akademii Hydraulikw. Ten utalentowany todzib w odrnieniu od
Bena najpierw myli, potem reaguje, dlatego sprawdza si idealnie w roli partnera zapalczywego

superbohatera. Nie bez znaczenia jest te Omnitrix – potne urzdzenie pozwalajce Benowi transformowa
w niepokonanych obcych. To dziki niemu chopak moe stawi czoo licznym przeciwnikom, ktrzy w
najnowszych odcinkach zapewni mu peno zaj pozalekcyjnych. Dodatkowo w nowej odsownie sezony,
widzowie poznaj midzy innymi specjalny oddzia Hydraulikw z Nicoci.
Partnerzy imprezy: Toys’R’Us, Treﬂ, Magazyn Ben10, Bandai.
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