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Courageous - Odważni Licencja na publiczne
odtwarzanie (bez filmu)
Cena

220,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

6 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

LIC COU

Opis produktu
Kupując ten produkt kupujesz samą licencję, bez filmu !
Czterech mężczyzn, jedno powołanie: służyć i chronić. Jako oficerowie broniący prawa, stawiają czoła zagrożeniu
każdego dnia. Jednakże, kiedy tragedia uderza w ich rodziny, ci ojcowie zmagają się ze swoimi nadziejami, lękami i wiarą. Z tej
walki rodzi się decyzja, która całkowicie odmienia ich życie.
Film ze zwrotami akcji, trzymający w napięciu, ale też okraszony humorem. Czwarta produkcja Sherwood Pictures ukazuje
Bożą obietnicę mówiącą o tym, że 'serca ojców zwrócą się ku ich dzieciom, a serca dzieci zwrócą się ku ich ojcom'. Film
wstrząśnie emocjami i rzuci wyzwanie każdemu sercu - aby było... bohaterem!
Kolejna znakomita produkcja twórców filmu Fireproof (Ognioodporni) z niesamowicie mocnym przesłaniem dla wszystkich
ojców!
=====
Chcesz być legalny? Przestrzegaj zasad licencji!
Ta licencja zezwala na wyświetlanie filmu w miejscach publicznych bez limitu wyświetleń oraz ilości widzów i jest
ważna przez 1 rok od daty zakupu!
Licencja nie zezwala na wyświetlanie płatne (biletowane), może być wykorzystywana tylko do darmowych pokazów!
Licencja zezwala na zebranie dobrowolnej ofiary w celu pokrycia kosztów projekcji (np. wynajmu sali, obsługi kina itp.)
Licencja jest ważna tylko z oryginalną kopią filmu!
=====
Jeżeli potrzebujesz wydrukowane plakaty (format A2), możesz je zamówić w naszym sklepie.
Przygotowaliśmy ulotki w formie elektronicznej z funkcją wpisywania danych odnośnie projekcji, które można sobie
wydrukować we własnym zakresie (aby wypełnić puste pola najlepiej zapisać plik na dysku a następnie otworzyć go w
programie do przeglądania plików pdf)
Ulotka A4 (pdf)
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