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Katalog dostępnych ulg i zwolnień 

w ramach Karty Dużej Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej 
 

 

 

Karta Dużej Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej uprawnia do ulg i zwolnień w następujących 

instytucjach /podmiotach: 

 

1. Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego, Tarnów, ul. A. Mickiewicza 4 

 

a. Bilet rodzinny - 15 zł od osoby na spektakle familijne. Minimum 3 osoby  

w tym przynajmniej 1 dziecko (tj. po zniżce 25-50 %) 

b. Rodzina w teatrze – 15 zł od osoby na spektakle komediowe i dramatyczne. Minimum 

4 osoby (tj. po zniżce 25-50 %) 

c. Gadżety Tarnowskiego Teatru dla dzieci za okazaniem „Karty Dużej Rodziny 3+ 

/Rodziny Zastępczej” 

 

2. Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna (Tarnów, ul. Rynek 9, Kąśna  

Dolna 17) 

 

Bezpłatny wstęp do muzeum oraz na koncerty organizowane przez Centrum 

Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna 

 

3. Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 20 

 

Bezpłatne wejście do wszystkich oddziałów Muzeum Okręgowego w Tarnowie (Gmach 

Główny, Ratusz – Rynek 1, Muzeum Etnograficzne – ul. Krakowska 10) w każdą 

niedzielę – „Dzień Familijny” 

 

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze,  

ul. Zbylitowskich 95 a - d 

 

50 % zniżki w opłacie za terapeutyczną jazdę konną w poniedziałki od 15:30 

 

5. Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom 

„Prometeusz” w Zbylitowskiej Górze, ul. Zbylitowskich 95 a -d 

 

50 % zniżki w opłacie za terapeutyczną jazdę konną we wtorki od 15:30 

 

6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6 

 

Zniżka w wysokości 50% ceny na korzystanie z sauny 

 

7. Dom Kultury w Tuchowie,  ul. Chopina 10 – do końca 2015 roku 

 

2 zł zniżki od ceny biletu wstępu do kina „Promień” 

bezpłatny wstęp do Muzeum Miejskiego 

20% zniżki od kwoty opłaty za zajęcia taneczne 
 

(oferta dla rodzin z terenu gminy Tuchów) 
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8. Handel Hurtowy i Detaliczny Artykułami Przemysłowymi Ryszard Janik, Łużna 690 

– do końca 2014 roku 

 

Rabat przy zakupie sprzętu gospodarstwa domowego w sklepie zlokalizowanym  

w Szerzynach oraz dogodny system sprzedaży ratalnej 

 

9. Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych 340 

  

50 % zniżki na korzystanie z basenu rehabilitacyjnego 

50 % zniżki na korzystanie z groty solnej 

 

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19 
 

30% ulgi przy wstępie na basen przy Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej  
 

(oferta dla dzieci z terenu gminy Tarnów) 

 

11. Autokolor „COL–MIX” F.H.U Paweł Sterkowicz, Chojnik 292 – do końca 2016 roku 

 

10% rabat na usługi: blacharstwo – lakiernictwo samochodowe, mieszalnia lakierów  
 

(oferta dla rodzin z terenu gminy Gromnik) 

 

12. Firma Handlowo Usługowa Stacja Narciarska „Jurasówka” Marcin Pabian,  

Siemiechów 359 – bezterminowo 

 

Rabat/ulga na korzystanie z usług firmy  
 

(oferta dla rodzin z terenu gminy Gromnik) 

 

13. „BOBAS” Firma Handlowo Usługowa, Maria Srebro, Tarnów, ul. Targowa 13 

 

10% rabat na artykuły oferowane przez firmę (rabat nie dotyczy towarów objętych inną 

promocją lub przeceną) 

 

14. Hotel Cristal Park Sp. z o. o., Tarnów, ul R. Traugutta 5 

 

10% rabat na zamówienie "a'la carte" w restauracji 

10% rabat od cen noclegu 

10% rabat od cen jaskini solnej i sauny 

 

15. Hotel Cristal Park Sp. z o. o., Tarnów, ul R. Traugutta 5 – Kawiarnia w Centrum 

Sztuki Mościce 

 

10% rabat na zamówienie "a'la carte" 

 

16. Hotel Cristal Park Sp. z o. o., Dąbrowa Tarnowska, ul. Sportowa 2A 

 

10% rabat na zamówienie "a'la carte" w restauracji 

10% rabat od cen noclegu 
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17. Salon Fryzjerski Damsko – Męski, Bernadeta Syrowy, Zakliczyn, ul. Spokojna 7 – do 

stycznia 2016 roku 

 

Strzyżenie 3-ciego dziecka z rodziny gratis, kolejne dziecko 50% zniżki  
 

(oferta dla rodzin z terenu gminy Zakliczyn) 

 

18. F.H.U. „EL-TECH” Bogdan Puławski, Zakliczyn, Rynek 12 – do stycznia 2016 roku 

 

7% rabat przy zakupie sprzętu AGD (z wyłączeniem promocji z gazetki) 

 

19. F.H.U. „E-MILO” Magdalena Drożdż, Stróże 117 (gmina Zakliczyn) – do stycznia 

2016 roku 

 

10% rabat przy zakupie artykułów szkolnych 

5% rabat przy zakupie podręczników 

10% rabat przy zakupie chemii, kosmetyków 

 

20. P.H.U. „MATRAS” Krystyna Matras, Zakliczyn, ul. Malczewskiego 6 – do stycznia 

2016 roku 

 

5% rabat przy zakupie podręczników 

8% rabat przy zakupie artykułów szkolnych 

 

21. Księgarnia „Pan Tadeusz”, Tarnów, ul. Krakowska 47 

 

8% rabat przy zakupie podręczników do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum 

oraz szkół ponadgimnazjalnych, do nauki języków, jak również na zakup atlasów 

szkolnych 

15% rabat na wszystkie inne książki, tj. lektury, opracowania, literaturę młodzieżową  

i dziecięcą oraz całą beletrystykę 
 

(oferta może obowiązywać również przy zamawianiu książek przez stronę internetową 

www.pantadeusz.eu z wyborem opcji odbioru w księgarni) 

 

22. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne, Tarnów,  

ul. Urszulańska 16  –  do końca 2015 roku 

 

30% zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń majątkowych pakietowych: 

Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczny Dom w Budowie, ubezpieczenie 

budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

15% zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń komunikacyjnych: OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych i autocasco (zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących 

posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo – 

osobowych o DMC do 3,5 tony). 

 

Wysokość składki po zastosowaniu zniżek, o których mowa powyżej, nie może być niższa 

niż taryfowa składka minimalna za te ubezpieczenia  

 

 

 

 

http://www.pantadeusz.eu/
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23. P.H.P. „ANKO-POL” Anna Lisowska, Hurtownia Odzieży Roboczej i Ochronnej,  

Tarnów, ul. Waryńskiego 4   -  do końca 2016 roku 

 

7% rabat przy zakupie towaru 

 

24. NEGRI FITNESS KLUB, Tarnów, ul. Bema 5  -  bezterminowo 
 

20% rabat przy jednorazowym wejściu na dowolne zajęcia fitness 

10% rabat przy zakupie karnetu 

 

25. Ośrodek Języka Angielskiego „PROGRESS” Grażyna Ziobroń, Ryszard Ziobroń,  

Janusz Smutek, Grażyna Budzyńska-Smutek, Tarnów, ul. Basztowa 5  -  

-  do 2016 roku 
 

5 - 15% rabatu przy zakupie książek 

 

26. Biuro Wystaw Artystycznych, Tarnów, ul. Słowackiego 1  -  do 2016 roku 

 

Bezpłatny wstęp na wystawy  

 

27. Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA”, Tarnów, ul. Mościckiego 12 – 

- do czerwca 2016 roku 

 

20% rabat  na kursy językowe, profilowane oraz zawodowe (upust od kwoty bazowej 

kursu) 

 

28.Księgarnia „POLANGLO”, Tarnów, ul. Bernardyńska 8 – do 2016 roku 

 

17% rabat przy zakupie podręczników do nauki języków obcych 

15% rabat przy zakupie podręczników szkolnych 

12% przy zakupie pozostałych artykułów  

 

29.„STERKOMP.NET” Marcin Gawin, Tarnów, ul. Słoneczna 78 – bezterminowo 

 

10% zniżka na zakup używanych komputerów z systemem Windows 7 

 

30. „EXPERT ROCZNIAK autoryzowany serwis”, Tarnów, ul. Błonie 5 – do końca  

2015 roku 

 

10% rabat na usługi wulkanizacyjne 

10% rabat na usługi myjni ręcznej 

10% rabat na usługi serwisowe (z wyłączeniem wymiany oleju) 

10% rabat na zakup części 

 

31. „EXPERT ROCZNIAK Restauracja  Pizzeria”, Tarnów, ul. Błonie 5 – do końca 

2015 roku 

 

30% rabat przy zakupie pizzy 

10% rabat przy zakupie dań obiadowych (z wyłączeniem dania dnia) 

30% rabat przy zakupie dania „Szef kuchni poleca” 
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32. „Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.”, Tarnów, ul. Narutowicza 37 – do końca 2016 

roku 

 

20% rabat na usługi ogólnobudowlane świadczone przez Tarnowskie Wodociągi  

Sp. z o.o. 

 

Szczegółowy cennik z ofertą dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej 

znajduje się na stronie internetowej Tarnowskich Wodociągów www.tw.tarnow.pl oraz 

Starostwa Powiatowego w Tarnowie www.powiat.tarnow.pl w zakładce „Karta Dużej 

Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej” 
 

(oferta dla mieszkańców Gminy Tarnów oraz Gminy Skrzyszów) 

 

33. Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, ul. Rynek 1 – do 2016 roku 

 

Rabat na bilety do Muzeum Przyrodniczego im. Krystyny i Włodzimierza Tomków  

w Ciężkowicach:  

37,5% rabat na bilety dla rodziców 

100% rabat na bilety dla czwartego i kolejnego dziecka w rodzinie 
 

(oferta dla  rodzin z terenu gminy Ciężkowice za okazaniem dowodu osobistego) 

 

34. Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie, 

ul. Krakowska 4 – do końca 2015 roku 

 

50% zniżki w opłacie za korzystanie z Internetu w Telecentrach 

 

35. Sklep „BenBaby”, Tarnów, ul. Kościuszki 1 (Centrum Handlowe „Świt” – II piętro) 

 

10% rabat na wszystkie produkty (z wyłączeniem produktów, będących już w promocji) 

 

36. Sklep „GALANTERIA SKÓRZANA” Artur Ryndak, Tarnów,  

ul. Kościuszki 1 (Centrum Handlowe „Świt”) – do 2016 roku 

 

20% rabat na plecaki szkolne 

 

37. LT Spółka z o.o., Tarnów, ul. Rybna 5 – do 30.06.2015 roku 

 

10% rabat na kursy językowe z oferty na rok szkolny 2014/15 

(dotyczy kursów grupowych dla dzieci, młodzieży oraz standardowych  

i egzaminacyjnych) 

 

38. Firma Transportowo – Usługowa „F.T.U” Magdalena Jakubas 

Biadoliny Radłowskie 236 – do 2016 roku 

 

50% rabat na przejazdy jednorazowe.  

http://www.tw.tarnow.pl/
http://www.powiat.tarnow.pl/

