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Cartoon Network
Cartoon Network to kanał dla dzieci w wieku 6-12 lat, który od 20 lat bawi i zaskakuje kolejne pokolenia polskich widzów. Słynie z prezentowania nowoczesnych i dynamicznych seriali 
animowanych, pełnych humorystycznych i sympatycznych postaci. Najpopularniejsze produkcje na antenie stacji to m.in. „Ninjago: Mistrzowie Spinjitzu” czy serial „Niesamowity 
świat Gumballa”, z którym związana najnowsza sensacja kanału – innowacyjna aplikacja „Gumball VIP”, dająca widzom możliwość rozwiązywania quizów nawiązujących do 
konkretnych scen kreskówki. Pośród nowości Cartoon Network można również odnaleźć premierowe odcinki seriali: „Kicia Rożek”, „Klopsiki i inne zjawiska pogodowe”, a także 
„Transformers: Cyberverse”. Stacja emituje swój program 24 godziny na dobę.  Wybrane pozycje programowe zawierają udogodnienia dla dzieci niedowidzących i niedosłyszących.
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Kicia Rożek
Nowe odcinki serialu przyniosą kolejne superpozytywne przygody różowej władczyni, która wraz ze swoim bratem Piesio Rożkiem i przyjaciółmi, dr Lisiczką, Orłodylem oraz 
Richardem na co dzień mierzy się z obowiązkami, przy tym świetnie się bawiąc. Dbanie o to, by wszyscy podwładni byli zawsze pogodni, to niełatwe zadanie! Ale kto inni poradziłby 
sobie z takim wyzwaniem, jeśli nie tryskająca energią księżniczka Kicia Rożek!



Gumball VIP
W Cartoon Network pojawi się nowa atrakcja dla fanów przygód bohaterów z Elmore oraz okazja do zdobycia cennych nagród. Korzystając z wyjątkowej aplikacji Gumball VIP, 
widzowie będą mogli w łatwy sposób odpowiadać na zabawne pytania związane z oglądanym w danym momencie odcinkiem serialu. Aplikacja będzie dostępna w sklepach Google 
Play i App Store już od 21 stycznia.



Między nami, misiami
Trzy misie z całych sił pragną odnaleźć się w świecie ludzi, dlatego dzielnie stawiają czoła wszystkim, nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Śledząc losy uroczych braci: Grizza, 
Pandy i Lodomira, widzowie mogą zobaczyć, jak nietypowe rodzeństwo radzi sobie ze zdobywaniem nowych przyjaciół i  robieniem zakupów.  Niedźwiadki zawsze znajdują też 
czas na gry zespołowe, rozwijanie swoich pasji i pstrykanie zabawnych selfie.



Obóz na wyspie
Jedna z najnowszych produkcji Cartoon Network, autorstwa utalentowanej animatorki i ilustratorki Julii Pott. Dwójka przyjaciół Oskar i Jeżynka trafiają na obóz na wyspie, który 
swoją wyjątkowością przechodzi ich najśmielsze oczekiwania. Widzowie mogą oglądać niesamowite wakacyjne zajęcia bohaterów i mają okazję spotykać niewiarygodne postacie. 
W przepełnionym magią obozie wszystko może się wydarzyć.



Craig znad potoku
Serial Cartoon Network, który należy do najnowszych produkcji stacji, opowiada o losach Craiga, J.P. i Kelsey – dzielnej paczki przyjaciół z Herkleston. Każde popołudnie tej grupy 
dzieciaków to wielka przygoda! Nad potokiem płynącym w ich okolicy organizują eskapady na tratwie, wspinają się na drzewa, budują bazy i konkurują z podwórkowymi rywalami. 
Zabawy do zachodu słońca przenoszą widzów do świata wyobraźni i niekończącej się radości ze spędzania czasu na świeżym powietrzu.



OK K.O.! Po prostu walcz
Akcja serialu rozgrywa się w Lakewood Plaza, miasteczku pełnym superbohaterów. Wśród nich spotkać można chłopca o imieniu K.O., który każdego dnia stara się rozwinąć nowe 
umiejętności, by stać się najlepszym herosem na świecie. Bohater razem z przyjaciółmi ma też do wykonania wyjątkowo trudną misję – musi pokonać złego Lorda Boxmana. Dla 
fanów K.O. stacja przygotowała również gry online, grę na konsolę oraz aplikację mobilną z udziałem głównego bohatera. 
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