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Kultura i turystyka

Lp. Nazwa podmiotu Oferta

1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie • wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w wieku do 18. roku 
życia i młodzieży uczącej się do 25. roku życia oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących 
się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w cenie 13 zł

• Planetarium Niebo Kopernika:
 - wstęp na pokaz 2D dla dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 13 zł, dla dzieci w wieku 

do 18. roku życia i młodzieży uczącej się do 25. roku życia oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci 
legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - 11 zł

 - wstęp na pokaz 3D dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 18 zł, dla dzieci w wieku do 18. 
roku życia i młodzieży uczącej się do 25. roku życia oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legity-
mujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - 16 zł

2. Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. • 20% na  bilety indywidualne (rabat nie łączy się z ofertami promocyjnymi, biletami rodzinnymi i grupowymi): 
 - na trasę turystyczną wraz z ekspozycją multimedialną
 - na pobyt rekreacyjny 3 godz. w komorze Ważyn
 - na podziemną przeprawę łodzią
 - na pobyt nocny w komorze Ważyn

3. Kopalnia Soli Wieliczka SA • 30% na zakup indywidualnych biletów wstępu (normalnych i ulgowych) umożliwiających zwiedzanie Trasy turystycz-
nej w języku polskim

4. Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum 
Rezydencja Królów i Rzeczpospolitej

• rodzice objęci programem KDR - bilet rodzinny na ekspozycje stałe zgodnie z cennikiem Zamku (Trasa Zamek, Ga-
leria Lanckorońskich, Galeria malarstwa, rzeźby i sztuki zdobniczej)

• dzieci objęte programem KDR - bilet 1 zł na eskpozycje stałe (Trasa Zamek, Galeria Lanckorońskich, Galeria malar-
stwa, rzeźby i sztuki zdobniczej)

5. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni • 40% zniżki od aktualnej ceny biletu od każdego członka rodziny wielodzietnej do Muzeum, ul. Zawiszy Czarnego 1B 
oraz na ORP Błyskawica , ul. Skwer Kościuszki

6. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie • 40% zniżki na wszystkie bilety

7. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy • 40% zniżki na bilet wstępu

8. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie • 40% zniżki na bilet wstępu do Muzeum w Dęblinie oraz w Koszalinie

UNESCO

UNESCO

UNESCO
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9. Muzeum Narodowe w Krakowie • 80% zniżki na ceny biletu normalnego do galerii stałych i na wystawy zmienne dla: rodzica (rodziców), w tym rodzi-
ca (rodziców) zastępczego lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka, małżonka rodzica oraz dziecko, 
przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, o której 
mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• wstęp bezpłatny dla dzieci z rodzin wielodzietnych: w wieku do ukończenia 18. roku życia oraz w wieku do ukoń-
czenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych 
- w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnospraw-
ności

• wstęp za 1 zł dla każdego dziecka na lekcję muzealną

• zniżka 50% na udział w weeekendowych warsztatach rodzinnych

10. Muzeum Narodowe w Krakowie - Dom 
Jana Matejki

11. Muzeum Narodowe w Krakowie - Dom 
Józefa Mehoffera

12. Muzeum Narodowe w Krakowie - Galeria 
Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

13. Muzeum Narodowe w Krakowie - Kamie-
nica Szołayskich

14. Muzeum Narodowe w Krakowie - Mu-
zeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

15. Muzeum Narodowe w Krakowie - Mu-
zeum Karola Szymanowskiego w Willi 
„Atma”

16. Muzeum Narodowe w Krakowie - Mu-
zeum Książąt Czartoryskich - Arsenał - 
Galeria Sztuki Starożytnej

17. Muzeum Narodowe w Krakowie - Ośro-
dek Kultury Europejskiej EUROPEUM

18. Muzeum Narodowe w Krakowie - Pałac 
Biskupa Erazma Ciołka

19. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu • opłata za zwiedzanie Muzeum osoby powyżej 16. roku życia 5 zł
• dzieci do 16. roku życia 1 zł
• bezpłatny wstęp na imprezy (koncerty muzyczne i inne) organizowane przez Muzeum
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20. Muzemu Narodowe 
w Gdańsku - Oddział Sztuki Dawnej

• bilet za 1 zł

21. Muzemu Narodowe 
w Gdańsku - Gdańska Galeria Fotografii

22. Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział 
Sztuki Nowoczesnej - Pałac Opatów

23. Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział 
Sztuki Dawnej

24. Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział 
Etnogfarii - Spichlerz Opacki

25. Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział 
Zielona Brama

26. Muzeum Narodowe w Gdańsku, Mu-
zeum Będomin Gmina Nowa Karczma

27. Muzeum Narodowe we Wrocławiu • bilet za 1 zł

28. Muzeum Narodowe we Wrocławiu - 
Muzeum   Etnograficzne we Wrocławiu

• bilet za 1 zł

29. Międzynarodowe Centrum Kultury 
w Krakowie

• bezpłatny wstęp na wystawy w Galerii MCK (z możliwością korzystania z karty przez kilka osób równocześnie, jak 
i każdej z osobna)

30. Muzeum Narodowe w Kielcach - Oddział 
Pałac Biskupów Krakowskich

• symboliczny bilet za 1 zł dla dzieci legitymujących się Kartą Dużej Rodziny
• bilet ulgowy dla rodzica lub opiekuna prawnego, legitymującego się Kartą Dużej Rodziny - 50% ceny biletu nor-

malnego
31. Muzeum Narodowe w Kielcach - Oddział 

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblę-
gorku
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32. Muzuem Narodowe w Kielcach - Oddział 
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żerom-
skiego

• symboliczny bilet za 1 zł dla dzieci legitymujących się Kartą Dużej Rodziny
• bilet ulgowy dla rodzica lub opiekuna prawnego, legitymującego się Kartą Dużej Rodziny - 50% ceny biletu nor-

malnego

33. Muzeum Narodowe w Kielcach - Oddział 
Muzeum Dialogu Kultur, Kamienica pod 
Trzema Herbami

34. Ekspozycja Zwięrzęta i Kontynenty 

35. Muzeum Narodowe w Szczecinie - 
Gmach Główny

• bilet wstępu w cenie 3 zł dla każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny po jej okazaniu

36. Muzeum Narodowe w Szczecinie - Gale-
ria Sztuki Dawnej

37. Muzeum Narodowe w Szczecinie - Mu-
zeum Sztuki Współczesnej

38. Muzeum Narodowe w Szczecinie - Mu-
zeum Historii Szczecina 

39. Muzeum Narodowe w Szczecinie - Cen-
trum Dialogu PRZEŁOMY

40. Muzeum Narodowe w Szczecinie - Wy-
stawa Nadmorskiej Kolei Wąskotrorowej, 
Muzeum Morskie

41. Muzeum Łazienki Królewski w Warsza-
wie

• rodzice objęci programem - bilet ulgowy do obiektów muzeum, dzieci objęte programem - bilet za 1 zł do obiek-
tów muzeum

42. Muzeum Lubelskie w Lublinie - Zamek • ulgowe bilety wstępu do Muzeum Lubelskiego wraz z oddziałami dla rodzin wielodzietnych (w rozumieniu Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r.): Kaplica Trójcy Św. - bilet dla rodzica: 6,5 zł; dla dziecka: 4,5 
zł; Ekspozycje stałe i czasowe - bilet dla rodzica: 6,5 zł, dla dziecka: 4,5 zł; opłata za wejście do donżonu i na taras 
widokowy - wstęp dla dorosłych i dzieci: 4 zł
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43. Muzeum Lubelskie w Lublinie - Muzeum 
Historii Miasta Lublina

• bilet dla rodzica: 4,5 zł, bilet dla dziecka: 3 zł

44. Muzeum Lubelskie w Lublinie - Muzeum 
Literackie im. J. Czechowicza

45. Muzeum Lubelskie w Lublinie - Muzeum 
Regionalne w Kraśniku

46. Muzeum Lubelskie w Lublinie - Muzeum 
Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

47. Muzeum Lubelskie w Lublinie - Muzeum 
Bolesława Prusa w Nałęczowie

48. Muzeum Lubelskie w Lublinie - Dworek 
Wincentego Pola

49. Fabryka Porcelany AS Ćmielów Adam 
Spała

• 25% zniżki od obowiązujących cen za zakup indywidualnych biletów wstępu (normalnych i ulgowych) umożli-
wiających wstęp do wszystkich atrakcji tzn.: zwiedzania z przewodnikiem pierwszego w Polsce Żywego Muzeum 
Porcelany w Ćmielowie, zwiedzania z przewodnikiem Wystawy Starej Porcelany oraz wejścia do Galerii Sztuki 
Współczesnej van Rij, udział w Warsztatach Ceramicznych pod okiem instruktora; dzieci do lat 6 - wstęp gratis do 
Żywego Muzeum Porcelany, na Wystawę Starej Porcelany oraz do Galerii Sztuki Współczesnej van Rij

50. Zamek Książ Spółka z o.o.
/oferta ważna od 1.09.2014 r./

• 1 zł brutto od osoby za zwiedzanie Zamku Książ bez przewodnika, wstęp dla dzieci do lat 5 bezpłatny

51. Zamek Królewski na Wawelu • bilety ulgowe na wszystkie trasy w okresie od 1 listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r. dla rodziców i dzieci w wieku 
powyżej 7. roku życia

• dzieci do lat 7 - bezpłatnie

52. Muzeum Kinematografii w Łodzi • 5 zł cena biletu dla dorosłych oraz młodzieży powyżej 16. roku życia
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53. Opera i Filharmonia Podlaska, Europej-
skie Centrum Sztuki w Białymstoku

• 5% - rabatu w stosunku do obowiązującego cennika na spektakle grane w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Euro-
pejskim Centrum Sztuki, których instytucja jest organizatorem

• 10% rabatu w stosunku do obowiązującego cennika na koncerty symfoniczne odbywające się w Operze i Filhar-
monii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki, których instytucja jest organizatorem

54. Muzeum Wojska 
w Białymstoku

• 50% ceny biletu normalnego lub odpowiednio ulgowego na wystawy stałe i czasowe, kwalifikacja zgodnie z „Cen-
nikiem biletów” Muzeum Wojska w Białymstoku

• ulgowy bilet na zajęcia edukacyjne i rekreacyjne w czasie ferii i wakacji, ujęte w ofercie Muzeum na dany okres, 
w cenie 1zł

55. Teatr Stary w Lublinie • 10% zniżki od cen wszystkich biletów, w tym biletów ulgowych

56. Centralne Muzeum 
Włókiennictwa

• 50% zniżki na bilet wstępu do muzeum

57. Muzeum Miejskie w Żywcu • 50% ulgi na bilet indywidualny

58. Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu

• wstęp bezpłatny dla dzieci z rodzin wielodzietnych w wieku do ukończenia 18. roku życia oraz w wieku do ukoń-
czenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej

59. Sandomierskie Centrum Kultury • ulga procentowa w wysokości 20% wartości biletu normalnego oraz ulga procentowa w wysokości 20% wartości 
biletu ulgowego dla członków rodziny wielodzietnej (dotyczy ,,Kina Starówka’’ oraz koncertów, imprez kulturalnych 
organizowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury) w lokalizacji ul. Rynek 25/26 w Sandomierzu

60. Biuro Usług Turystycznych „BUT” Sp. 
z o.o. sp. k.

• 10% zniżki na kolonie (6-13 lat), obozy (13-19 lat) organizowane przez BUT. Nie obowiązuje na imprezy nieorgani-
zowane przez BUT i wyjazdy językowe

61 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku

• bilet wstępu: dzieci i młodzież do 18. roku życia - wstęp bezpłatny; dorośli - w cenie biletu ulgowego

62. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku - Muzeum Etnograficzne

• bilet wstępu: dzieci i młodzież do 18. roku życia - wstęp bezpłatny; dorośli - w cenie biletu ulgowego

63. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku -Zbiory Sztuki

• bilet wstępu: dzieci i młodzież do 18. roku życia - wstęp bezpłatny; dorośli - w cenie biletu ulgowego
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64. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyń-
skiej we Włocławku - Muzeum Historii 
Włocławka

• bilet wstępu: dzieci i młodzież do 18. roku życia - wstęp bezpłatny; dorośli - w cenie biletu ulgowego

65. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku - Muzeum Stanisława 
Nowakowskiego

• bilet wstępu: dzieci i młodzież do 18. roku życia - wstęp bezpłatny; dorośli - w cenie biletu ulgowego

66. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku - Kujawsko-Pomorski Park 
Etnograficzny

• bilet wstępu: dzieci i młodzież do 18. roku życia - wstęp bezpłatny; dorośli - w cenie biletu ulgowego

67. Centrum Kultury Teatr  w Grudziądzu • bezpłatny wstęp dzieci i młodzieży do 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia (w przypadku, gdy dziecko/
dzieci kontynuują naukę w trybie dziennym) na: spektakle dla dzieci, spektakle Tetrzyku Miszmasz, koncerty nie-
dzielne, koncerty muzyki rozrywkowej, kabaret

• zakres usługi obejmuje tylko wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu
• ulgi nie obejmują rodziców

68. Muzeum Podlaskie w Białymstoku (oraz 
niżej wymienione oddziały):

• Muzeum Historyczne
• Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego
• Białostockie Muzeum Wsi
• Muzeum Ikon w Supraślu
• Muzeum w Tykocinie
• Muzeum Wnętrz Pałacowych w Cho-

roszczy
• Muzeum w Bielsku Podlaskim

• bilety wstępu do Muzeum: dzieci i młodzież do 25. roku życia - 1 zł., dorośli - bilet ulgowy, bilet rodzinny 50 % zniżki 
od ceny obowiązującej w danym oddziale (rodzice i dzieci oraz młodzież do 25. roku życia legitymujący się Kartą 
Dużej Rodziny)

• zajęcia rodzinne w weekend dziecko - 1 zł + rodzic bezpłatnie 

69. Teatr Lalki i Aktora w Łomży • 50% ulga dla rodzin wielodzietnych na bilety wstępu na wszystkie spektakle Teatru Lalki i Aktora w Łomży (dla 
każdego posiadacza karty)

70. Galeria im. Śleńdzińskich w Białymstoku • 50% zniżki dla każdego członka rodziny, obowiązująca na bilety wstępu na lekcje muzealne, warsztaty plastyczne, 
zwiedzanie Galerii
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71. Teatr Wierszalin w Supraślu • ulga polegająca na zniżce 50% ceny zakupu biletów na spektakle teatralne z bieżącego repertuaru Teatru Wiersza-
lin w miesięcznej puli nie przekraczjącej 10 osób uprawnionych do zniżki, (decyduje kolejność zgłoszeń)

72. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 
w Białymstoku

• 10% zniżki dla każdego członka rodziny, ulga obowiązuje na wszystkie odpłatne koncerty organizowane przez 
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

73. Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki 
w Białymstoku

• przy zakupie czterech biletów normalnych na Dużą Scenę wszystkie w cenie biletów ulgowych na spektakle orga-
nizowane przez Teatr

74. Biuro Pielgrzymkowo - Turystyczne AR-
CUS s.c. J.Małecki, S.Sujkowski
w Bydgoszczy

• 5% zniżki dla osoby pełnoletniej przy zakupie wyjazdów organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne 
Arcus,  

• 10% zniżki dla dzieci i młodzieży  przy zakupie wyjazdów organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne 
Arcus

• 15% zniżki dla dzieci i młodzieży podróżujących z pełnoletnimi opiekunami przy zakupie wyjazdów organizowa-
nych przez Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Arcus

• 10% zniżki na zakup dowolnej polisy turystycznej niezależnie od wieku

75. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół-
kowskiego w Bydgoszczy

• 50% zniżki na wszystkie rodzaje biletów

76. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół-
kowskiego w Bydgoszczy -Spichrze nad 
Brdą w Bydgoszczy

• 50% zniżki na wszystkie rodzaje biletów

77. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół-
kowskiego w Bydgoszczy - Galeria Sztuki 
Nowoczesnej w Bydgoszczy

• 50% zniżki na wszystkie rodzaje biletów

78. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół-
kowskiego w Bydgoszczy - Europejskie 
centrum Pieniądza w Bydgoszczy

• 50% zniżki na wszystkie rodzaje biletów

79. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół-
kowskiego  w Bydgoszczy - Dom Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

• 50% zniżki na wszystkie rodzaje biletów
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80. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół-
kowskiego  w Bydgoszczy - Zbiory Arche-
ologiczne w Bydgoszczy

• 50% zniżki na wszystkie rodzaje biletów

81. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół-
kowskiego  w Bydgoszczy - Exploseum 
- Centrum techniki wojennej DAG Fabrik 
Bromberg w Bydgoszczy

• 50% zniżki na wszystkie rodzaje biletów

82. Muzeum Mydła s.c. w Bydgoszczy • 50% zniżki na wszystkie rodzaje biletów

83. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT - 
Brama Poznania ICHOT
Poznań

• bilet wstępu na ekspozycję w Bramie Poznania dla posiadacza KDR - 5 zł (bilet wstępu na ekspozycję uprawnia 
do skorzystania z usługi audiowycieczki na Ostrów Tumski w terminie do 10 dni od daty zwiedzenia Ekspozycji - 
uprawnienie przysługuje po okazaniu biletu wstępu na ekspozycję)

• bilet na audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim i/lub Katedrze dla posiadacza KDR - 1 zł. Bilet na audiowycieczkę 
w przypadku 1 i 2 nie uprawnia do wejścia do innych instytucji kultury i dziedzictwa zlokalizowanych na terenie 
Ostrowa Tumskiego (w tym w szczególności: Katedry, Muzeum Archidiecezjalnego, Archiwum Archidiecezjalnego, 
Rezerwatu Archeologicznego). Skorzystanie z oferty audiowycieczki po Katedrze związane jest z koniecznością 
uregulowania opłaty wstępu do Katedry i podziemi katedralnych oraz przestrzegania zasad i godzin zwiedzania 
obowiązujących w Katedrze. Zniżka nie łączy się z innymi rabatami

85. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski, Warszawa

• bilet indywidualny wstępu do galerii dla okaziciela Karty Dużej Rodziny w cenie 5 zł
• bilet indywidualny wstępu do KinaLab dla okaziciela Karty Dużej Rodziny w cenie 7 zł

86. • Narodowy Instytut Fryderyka Cho-
pina - Muzeum Fryderyka Chopina, 
Warszawa

• Narodowy Instytut Fryderyka Chopi-
na - Dom Urodzenia Fryderyka Cho-
pina i Park w Żelazowej Woli, Socha-
czew

• 50% zniżki od ceny regularnej ulgowego biletu wstępu dla dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia oraz w wie-
ku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 

• 50% zniżki od ceny regularnej normalnego biletu wstępu dla rodzica (rodziców) oraz jego małżonka, w tym także 
dla rodzica zastępczego (rodziców zastępczych) lub osoby (osób) prowadzących rodzinny dom dziecka, a także 
osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym legitymujących się Kartą Dużej Rodziny bez 
ograniczeń wiekowych

87. 11 Muz Innowacje w Kulturze, Łódź, 
www.11muz.pl

• 20% zniżki na warsztaty z puli Kształcenie Non-Profit (poza pakietami), dla osób prowadzących lub zakładających 
działalność gospodarczą - 1 dzień korzystania z coworkingu gratis
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88. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, 
narodów” w Sejnach

• 50% zniżki na wszystkie wydarzenia artystyczne: koncerty, wystawy, spektakle

99. Muzeum - Nadwiślański Park 
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek 
Lipowiec z siedzibą w Babicach
/oferta ważna od 01.01.2015 r./

• 30% zniżki cenowej od biletów normalnych i ulgowych na wstęp do Muzeum (poza poniedziałkiem kiedy to wstęp 
jest wolny)

100. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
z siedzibą w Nowym Sączu

• koncerty, spektakle, inne wydarzenia artystyczne realizowane w ramach upowszechniania sztuki profesjonalnej 
- bezpłatne wejściówki tylko w miarę wolnych miejsc do wykorzystania indywidualnie przez każdego członka ro-
dziny wielodzietnej

• Galeria BWA SOKÓŁ: wernisaże, wykłady i spotkania - bezpłatne; bilety na wszystkie wystawy w cenie 1 zł od osoby
• Klub Tańca Towarzyskiego AXIS - udział w zajęciach: zniżka dla każdego dziecka indywidualna - wysokość miesięcz-

nej opłaty 15,00 od dziecka; bezpłatny karnet rodzinny na Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. Z ulgi może 
skorzystać indywidualnie każdy członek rodziny

• Święto Dzieci Gór - Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych - bezpłatne karnety na wszyst-
kie koncerty festiwalowe odbywające się w hali widowiskowej w Nowym Sączu. Z ulgi może skorzystać indywidu-
alnie każdy członek rodziny

• Kino Sokół - bilety ulgowe dla całej rodziny wielodzietnej. Z ulgi może skorzystać indywidualnie każdy członek 
rodziny

101. Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedzibą 
w Krakowie

• bilet w cenie 4 zł, w ramach którego każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny może obejrzeć ekspozycję hangarową 
i plenerową Muzeum, jak również obejrzeć film lotniczy w Kinie muzealnym Lotnik

102. Teatr im. St. I. Witkiewicza z siedzibą 
w Zakopanem

• 20% zniżki na bilety na spektakle repertuarowe, grane w siedzibie od wtorku do czwartku
• 10% zniżki na wydawnictwa, gadżety; bezpłatny wstęp na wernisaże, wystawy czasowe, posiady
• 10% na warsztaty od 16 roku życia
• 20% zniżki na bilety na seanse filmowe

103. Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila 
Fieldorfa „Nila” z siedzibą w Krakowie

• zniżka 50% bilet normalny
• zniżka 50% bilet ulgowy

104. Muzeum Archeologiczne w Krakowie • 50% zniżki na bilety wstępu indywidualne za okazaniem Karty Dużej Rodziny
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105. Centrum Sztuki Mościce z siedzibą 
w Tarnowie

• bilety do kina Millenium w cenie ulgowej tj. nie mniejszej niż 15% pełnej wartości biletu normalnego. Zniżka nie 
dotyczy biletów grupowych oraz projekcji, na które obowiązuje tylko jedna cena biletów. Bilety na imprezy cen-
trum Sztuki Mościce w cenie ulgowej nie mniejszej niż 15% pełnej wartości biletu normalnego. Zniżka dotyczy tych 
imprez, dla których CSM jest organizatorem. Zniżka nie dotyczy imprez, na których obowiązuje tylko jedna cena 
biletów.

106. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza 
Kantora Cricoteka z siedzibą w Krakowie 

• Muzeum Tadeusza Kantora (ul. Nad-
wiślańska 2-4)

• Galeria Pracowni Tadeusza Kantora 
(ul. Sienna 7/5)

• bezpłatny wstęp na wystawę stałą oraz wystawy czasowe organizowane w Muzeum Tadeusza Kantora przy 
ul. Nadwiślańskiej oraz w Galerii Pracowni Tadeusza Kantora przy ul. Siennej. Karta Dużej Rodziny uprawnia do 
15% zniżki przy zakupie wydawnictw Cricoteki.

107. Muzeum - Dwory Karwacjanów  
i Gładyszów z siedzibą w Gorlicach  
- Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” 
w Gorlicach

• 50% zniżki na bilety do Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” (cena dla posiadacza Karty Dużej Rodziny 1 zł)

108. Muzeum - Dwory Karwacjanów  
i Gładyszów z siedzibą w Gorlicach - 
Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

• 50% zniżki na bilety do Skansnu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku (cena dla posiadacza Karty Dużej Rodziny 3,50 zł)

109. Muzeum – Dwory Karwacjanów  
i Gładyszów z siedzibą w Gorlicach  
- Zagroda Maziarska w Łosiu 

• 50% zniżki na bilety do Zagrody Maziarska w Łosiu (cena dla posiadacza Karty Dużej Rodziny 2 zł)

110. Muzeum – Dwory Karwacjanów  
i Gładyszów z siedzibą w Gorlicach  
- Cerkiew greckokatolicka w Bartnem

• 50% zniżki Cerkiew greckokatolicka w Bartnem (cena dla posiadacza Karty Dużej Rodziny 2 zł)

111. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna 
Udzieli z siedzibą w Krakowie

• 50% na bilety wstępu (normalne i ulgowe) na wystawę stałą i wystawy czasowe
• 30% zniżki na udział we wszystkich zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Muzeum
• 50% zniżki dla każdego z uczestników grup zorganizowanych uczestniczących w zwiedzaniu i zajęciach edukacyj-

nych, legitymującego się Kartą Dużej Rodziny
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112. Filharmonia im. K. Szymanowskiego 
z siedzibą w Krakowie

• każdy bilet dla członka rodziny posiadającego Kartę Dużej Rodziny w cenie 10 zł (skala ulgi 50%), konieczna wcze-
śniejsza rezerwacja, liczba miejsc ograniczona do 5-10% na danym wydarzeniu w zależności od sali koncertowej 
z wyłączeniem koncertów specjalnych.

113. Muzeum Tatrzańskie im. dr. Tytusa Cha-
łubińskiego z siedzibą w Zakopanem

• Galeria Sztuki W i J. Kulczyckich
• Galeria Sztuki XX w. Oksza
• Muzeum Stylu Zakopiańskiego Koliba
• Galeria Władysława Hasiora
• Muzeum Stylu Zakopiańskiego Inspi-

racje
• Muzeum Kornela Makuszyńskiego
• Zagroda Korkoszów
• Zagroda Sołtysów
• Dwór w Łopusznej
• Muzeum Powstania Chochołowskie-

go

• zniżka 50% od ceny biletu normalnego w 10 oddziałach Muzeum

114. Instytut Dialogu Międzykulturowego 
im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie

• 50% ceny biletu

115. Krakowski Teatr Scena STU 
z siedzibą w Krakowie

• upoważnia każdą osobę legitymującą się Kartą Dużej Rodziny do zniżki w kwocie 20 PLN od ceny zakupionego 
biletu na spektakle odbywające się w siedzibie teatru w dniach: wtorki, czwartki i niedziele, z wyjątkiem premier, 
spektakli zamkniętych i gościnnych

• teatr prosi o zgłaszanie chęci skorzystania z Karty Dużej Rodziny na poziomie dokonywanej rezerwacji

116. Muzeum Orawski Park Etnograficzny 
z siedzibą w Zubrzycy Górnej

• ulga 20% na bilet wstępu do Muzeum dla dzieci i rodziców

117. Małopolski Instytut Kultury z siedzibą 
w Krakowie

• 20% rabatu na zakup kwartalnika “Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” (dotyczy zarówno poszczególnych 
numerów, jak i prenumeraty)

118. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krako-
wie

• bilety specjalne na spektakle we wtorki i niedziele - zniżka 35 %
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119. Muzeum Okręgowe z siedzibą w Tarno-
wie

• Siedziba
• Oddział Ratusz
• Oddział Muzeum Etnograficzne

www.muzeum.tarnow.pl
/oferta ważna od 1.11.2014 r./

• ulga procentowa przy zakupie biletu wstępu wynosząca odpowiednio: dla biletu normalnego obniżka z 8 na 5 
złotych (ulga cenowa 3 złote, ulga procentowa 37,5%), dla biletu ulgowego obniżka z 5 na 3 złote (ulga cenowa 2 
złote, ulga procentowa 40%)

120. Opera Krakowska z siedzibą w Krakowie • zniżka w wysokości 10% obejmująca 10 miejsc w Loży Lewej lub Loży Prawej, na każdy spektakl w danym miesiącu 
z wyłączeniem premier i wydarzeń specjalnych. Ze zniżki mogą korzystać wszyscy członkowie rodziny za okaza-
niem Karty Dużej Rodziny

121. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
• Dom Gotycki
• Galeria Marii Ritter i Stare Wnętrza 

Mieszczańskie
• Galeria Dawna Synagoga
• Skansen regionalny - Sądecki Park 

Etnograficzny
• Miasteczko Galicyjskie
• Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju
• Muzeum Pienińskie w Szlachtowej
• Muzeum Lachów Sądeckich w Pode-

grodziu
/oferta ważna od 1.11.2014 r./

• bilet wstępu (na ekspozycje stałe i czasowe) w cenie 4 zł dla każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny (skala ulgi do 
70%) - rabat na bilety dla dorosłych i dzieci nie dotyczy biletów rodzinnych, grupowych, łączonych - obejmujących 
zwiedzanie kilku oddziałów

122. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Wadowicach

• ulga 50% od ceny biletu normalnego i ceny biletu ulgowego

123. Teatr Powszechny w Łodzi
www.powszechny.pl

• dla osób dorosłych bilet normalny w cenie ulgowej

124. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze 
z siedzibą w Ochli
www.muzeumochla.pl

• ulga cenowa: bezpłatny spacer po skansenie
• ulga procentowa: 50% ulgi na zwiedzanie skansenu z przewodnikiem
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125. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu
www.wozownia.pl

• bezpłatne wejście

126. Orkiestra Symfoniczna im. Karola 
Namysłowskiego w Zamościu
www.namyslowiacy.pl

• zniżki na zakup biletów wstępu na koncerty repertuarowe organizowane przez Orkiestrę. Wartość zniżki 5 zł od 
ceny biletów normalnych, a także ulgowych

127. Muzeum Zamojskie w Zamościu
www.muzeum-zamojskie.pl

• 40% ulgi cenowej na bilety wstępu

128. Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastrono-
miczne Spółka Komandytowa Twierdza 
Toruń Fort IV

• 5% upustu na usługi noclegowe w Forcie IV
• 5% upustu na usługi gastronomiczne w Forcie IV
• 25 zł za rodzinny bilet wstępu do Fortu IV na zwiedzanie indywidualne

129. MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej, 
Kraków
www.mocak.com.pl

• ulga cenowa - Bilety ulgowe w cenie 5 zł dla rodziców lub opiekunów
• ulga cenowa - Wstęp bezpłatny dla dzieci i młodzieży posiadającej Kartę Dużej Rodziny

130. Muzeum Papiernictwa, Duszniki Zdrój
www.muzpap.pl

• 30% ulgi przy zakupie biletów wstępu, 30% ulgi przy zakupie biletów na warsztaty muzealne

131. Gmina Kamieniec Ząbkowicki - Zespół 
Pałacowo-Parkowy, Kamieniec Ząbko-
wicki
www.kamzab.pl

• bilet za zwiedzanie z przewodnikiem obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego, byłego Kościoła Ewengalickiego 
oraz zabudowań związanych z byłym Opactwem Cysterskim będącym własnością Gminy Kamieniec Zabkowicki 
dla każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny: 15zł

132. Muzeum w Chrzanowie im. Ireny 
i Mieczysława Mazarakich oraz Oddział 
Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka”, 
Chrzanów

• bezpłatny wstęp do Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w święta państwowe i kościelne 
występujące w inne dni niż niedziela (podczas których Muzeum jest czynne) w celu zwiedzania ekspozycji stałej 
dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

• bezpłatny wstęp do Oddziału Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka” w niedziele i święta (podczas których, Od-
dział Muzeum jest czynny) w celu zwiedzania ekspozycji czasowej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

133. Mazowieckie Centrum Sztuki Współcze-
snej „Elektrownia” w Radomiu
/oferta ważna do 28.10.2016 r./
www.elektrownia.art.pl

• bilet na wystawy dla okaziciela Karty Dużej Rodziny w cenie 3 zł
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134. Muzeum Dobranocek, Rzeszów • Ulga 15% obowiązującej ceny biletów

135. Muzeum Wsi Kieleckiej, Kielce
www.mwk.com.pl

• Park Etnograficzny w Tokarni, Tokarnia 303, 26-060 Chęciny - bilet rodzinny w kwocie 30 zł dla całej rodziny.
• Dworek Laszczyków w Kielcach, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce - opłata za bilet dla każdego dziecka do 16 roku 

życia będzie wynosić 1 zł

136. Muzeum Diecezjalne Dom Długosza 
w Sandomierzu
www.domdlugosza.sandomierz.org

• ulga procentowa w wysokości 50% na bilety wstępu do Muzeum
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1. Białowieski Park Narodowy • rabat w wysokości 20% wartości biletu normalnego dla osób dorosłych będących rodzicami lub opiekunami praw-
nymi dzieci oraz rabat w wysokości 20% wartości biletu ulgowego do obiektu dla dzieci uczących się do 25 r.ż. po 
okazaniu legitymacji ucznia/studenta do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego, Rezerwatu Pokazowego Żubrów, Obrębu 
Ochrony Rezerwatu

2. Woliński Park Narodowy • bilet wstępu do Muzuem Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego w cenie 1 zł od osoby legitymującej się Kartą 
Dużej Rodziny

• bilet wstępu do Zagrody Pokazowej Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym w cenie 1 zł od osoby legitymującej się Kartą 
Dużej Rodziny

3. Roztoczański Park Narodowy • Dzienna Karta Dużej Rodziny - opłata w wysokości 3 zł dla uprawnionych osób korzystających z Karty Dużej Rodziny 
upoważniająca w dniu datowania do: wielokrotnego wstępu na ścieżkę poznawczą na Bukową Górę i trasę rowero-
wą Rybakówka-Florianka-Górecko Kościelne, jednokrotnego zwiedzania wystaw i czasowych oraz filmu w Ośrodku 
Edukacyjno-Muzealnym w godzinach udostępnienia OEM dla zwiedzających po dokonaniu rezerwacji w godziny 
wejścia, jednokrotnego zwiedzania wystaw stałych i czasowych w Izbie Leśnej we Floriance - terenowej bazie edu-
kacyjnej w godzinach udostępniania dla zwiedzających

4. Słowiński Park Narodowy • opłata za jednorazowy wstęp dla posiadacza Karty Dużej Rodziny w wysokości 0,50 zł do Rąbki, Czołpina Leśnego, 
Czołpina Jednoski Wojskowej, Rowów

• nie pobiera się opłaty za wstęp od posiadaczy Karty Dużej Rodziny do: Muzeum Przyrodniczego w Smołdzinie, Filii 
Muzeum Przyrodniczego w Rowach, Filii Muzuem Przyrodniczego w Rąbce, wieży widokowej na Rowokole w Smoł-
dzinie, latarnii morskiej w Czołpinie

5. Park Narodowy Gór Stołowych • bezpłatny wstęp na trasę turystyczną „Szczeliniec Wielki”
• bezpłatny wstęp na trasę turystyczną „Błędne Skały”

6. Poleski Park Narodowy Ośrodek Dydak-
tyczno-Administracyjny
Ośrodek 
Dydaktyczno-Muzealny

• 50% ulga na bilety wstępu na następujące ścieżki przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego: „Dąb Dominik”, 
„Spławy”; „Perehod”; „Obóz powstańczy”

• 50% ulga za bilety wstępu do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego
• zwolnienie z opłat za biwakowanie na polach wypoczynkowych Poleskiego Parku Narodowego: Łowiszów, Stare 

Załucze, Łomnica, Pieszowola, Babsk.

7. Biebrzański Park Narodowy
biebrza.org.pl

• bezpłatne udostępnienie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: szlaków turystycznych wodnych i lądowych, ścieżek 
edukacyjnych,w tym kładek, wież, platform i punktów widokowych

8. Wigierski Park Narodowy - siedziba WPN • 50% ulga w opłacie za udział w zajęciach edukacyjnych przyrodniczych

UNESCO
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9. Wigierski Park Narodowy - Ośrodek Edu-
kacji Środowiskowej

• 50% ulga w opłacie za udział w zajęciach edukacyjnych przyrodniczych; ulga 10 zł za wypożyczenie roweru

10. Wigierski Park Narodowy - Muzeum 
Wigier

• 50% ulga w opłacie za lekcje muzealne

11. Wigierski Park Narodowy - pole namia-
towe Jastrzęby Zakąty koło Czerwonego 
Krzyża

• 30% ulga za nocleg na polu namiotowym Wigierskiego Parku Narodowego Jastrzęby

12. Wigierski Park Narodowy - pole namiato-
we Za szkołą Maćkowa Ruda

• 50% ulga za nocleg na polu namiotowym Wigierskiego Parku Narodowego Za szkołą

13. Wigierski Park Narodowy - pole namiato-
we Bindużka Wysoki Most

• 50% ulga za nocleg na polu namiotowym Wigierskiego Parku Narodowego Bindużka
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1. PKP Intercity SA
/oferta ważna od 15.07.2014 r. do 
31.12.2015 r./

• 25% zniżki w 1. i 2. klasie w pociągach IC/IC Premium/TLK dla każdego członka rodziny przy jednoczesnym przejeź-
dzie minimum 3 uprawnionych osób

2. Przewozy Regionalne Sp. z o.o. • zakup pierwszej REGIOkarty rocznej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w cenie 140 zł (cena normalna wynosi 175 
zł). Posiadacz REGIOkarty może kupić bilet według taryfy RAZEM, co w przypadku nabycia biletu jednorazowego 
pozwala obniżyć cenę do 30%, a w przypadku biletu miesięcznego do 15%. Posiadacz REGIOkarty ma możliwość 
nabywania tańszych biletów na przejazdy na trasach obsługiwanych przez Przewozy Regionalne, Arriva RP, Koleje 
Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie

3. Wars SA • 20% zniżki na ofertę KIDS
• 10% zniżki na ofertę regularną

4. „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o.
/oferta ważna od 14.12.2014 r./

• 30% zniżki na przejazdy jednorazowe w pociągach Spółki „Koleje Małopolskie” dla osób legitymujących się Kartą 
Dużej Rodziny. Od ceny biletu wydanego z ulgą 30% stosowane będą ulgi ustawowe zgodnie z indywidualnymi 
uprawnieniami

5. Gmina Świecie • bezpłatny przejazd komunikacja miejską dla każdego członka duzej rodziny posiadającego Kartę Dużej Rodziny
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1. Stadion Narodowy (PL 2012 + Sp. z o.o.) • Każdy posiadacz Karty otrzymuje 50% zniżki od ceny podstawowej biletu upoważniającego do skorzystania z wy-
cieczki po Stadionie Narodowym w Warszawie zgodnie z obowiązującą ofertą

2. Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie • 20% na wyżywienie, boisko, halę sportową, lodowisko, wypożyczanie sprzętu sportowego

3. COS, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich 
w Giżycku

• 20% na zakwaterowanie i wyżywienie, 20% na boisko, halę sportową, kort tenisowy, siłownię, zabiegi odnowy bio-
logicznej,wypożyczenie sprzętu sportowego

4. COS, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich 
w Spale

• 20% na zakwaterowanie i wyżywienie, 20% na pływalnię, boisko, halę sportową, kort tenisowy, siłownię, wypoży-
czenie roweru, zabiegi odnowy biologicznej

5. COS, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich 
w Szczyrku

• 20% na zakwaterowanie i wyżywienie, 20% na pływalnię, boisko, halę sportową, kort tenisowy, siłownię, zabiegi 
odnowy biologicznej,skocznię narciarską, trasy narciarskie

6. COS, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich 
w Wałczu

• 20% na zakwaterownie i wyżywienie, 20% na pływalnię, boisko, halę sportową, kort tenisowy, siłownię, zabiegi 
odnowy biologicznej, wypożyczenie sprzętu sportowego

7. COS, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich 
w Zakopanem

• 20% na zakwaterowanie i wyżywienie, 20% na pływalnię, boisko, halę sportową, kort tenisowy, siłownię, zabiegi 
odnowy biologicznej, skocznię narciarską, trasy narciarskie, lodowisko

8. COS, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich 
we Władysławowie

• 20% na zakwaterowanie i wyżywienie, 20% na pływalnię, boisko, halę sportową, kort tenisowy, siłownię, zabiegi 
odnowy biologicznej,wypożyczenie sprzętu sportowego

9. Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP 
w Roskoszy
www.roskosz.pl
www.ckiw-roskosz.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie, boisko

10. Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP 
w Iwoniczu
www.oswzadwor.pl
www.podkarpacka.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie

11. Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP 
w Człuchowie
www.pomorska.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie, boisko, siłownię
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12. Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP 
w Lanckoronie k. Krakowa
www.osrodek-korona.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie, boisko

13. Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP 
w Wiśle
www.slaska.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie, kort tenisowy, siłownię

14. Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP 
"Ewunia" w Świnoujściu
www.ewunia.swinoujscie.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie

15. Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP 
w Gołdapi
www.ckiw-goldap.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie, halę sportową, siłownię

16. Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP 
w Wiechlice k. Nowej Soli 
www.ckiw-wiechlice.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie

17. Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP 
w Dobieszkowie k. Łodzi
www.hoteldobieszkow.com.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie

18. Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP 
w Nosowie k. Koszalina
www.palacnosowo.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie

19. Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP 
w Oleśnicy k. Wrocławia
www.ckiw-olesnica.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie
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20. Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP 
w Pleszewie
www.ckiw-pleszew.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie

21. Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP 
w Tarnowie
www.ckiw-tarnow.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie

22. Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP 
w Szczawnicy - Jabłocne
www.ckiw-szczawnica.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie, boisko, kort teniosowy, siłownię, zabiegi odnowy biologicznej

23. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Ku-
jawskim

• 40% na bilety normalne na basen
• 40% zniżki za pokój hotelowy

24. Jagiellonia Białystok 
Sportowa Spółka Akcyjna

• Bilet na  sektor  rodzinny lub boczny - 5,00 zł (obowiązuje na mecze ligowe i pucharowe). Wejście uwarunkowane 
jest posiadaniem Karty Kibica 

• Kartę Kibica można uzyskać w Jaga Fan Shop Galeria Zielone Wzgórze, Białystok ul. Wrocławska 1 lub w punkcie 
kasowym pod Stadionem od strony. ul. Słonecznej, na 2h przed meczem - koszt Karty Kibica- 15,00zł

25. Szkoła Tańca i Klub Fitnes 
„Open Dance Studio”
Agnieszka Jóźwiak
www.opendancestudio.pl

• 10% rabatu na całą ofertę

26. Miejsko-Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Koronowie

• korzystanie z zestawu saun - zniżka 10% dla rodziców, uczestnictwo w biletowanych wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych na terenie ośrodka / koncerty, spektakle/ dzieci do 10 lat bezpłatnie, 11-15 lat 50%, 15-18 lat 20%

• bezpłatne uczestnictwo w zajęciach o charakterze sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia 
sportowe na terenie ośrodka do 18. roku życia

27. Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie

• ulga procentowa 20% na wszystkie usługi oprócz biletów rodzinnych w lokalizacji 

28. Powiatowe Centrum 
Sportowe w Staszowie

• ulga cenowa, bilet wstępu na pływalnię Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie z Kartą Dużej Rodziny dla 
jednej osoby wynosić będzie 4 złote.
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29. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Sandomierzu

• bilet wstępu na pływalnię – ulga procentowa 50% dla wszystkich członków rodziny w lokalizacji ul. Zielna 6
• bilet wstępu na baseny letnie – ulga procentowa 40% dla wszystkich członków rodziny w lokalizacji Bulwar im. 

Marszałka Piłsudskiego

30. Centrum Sportu i Rekreacji 
w Sępólnie Krajeńskim

• 50% zniżki na zajęcia fitness (wejścia pojedyńcze i karnety)
• 50% zniżki na siłownię (wejścia pojedyńcze i karnety)
• 50% zniżki na zajęcia dla dzieci organizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji
• 50% zniżki na korty tenisowe (wejścia pojedyńcze i karnety)
• 50% zniżki na odnowę biologiczną (wejścia pojedyńcze i karnety)
• 50% zniżki na wynajem pokoi gościnnych
• 50 % zniżki na wyposażenie sprzętu wolnego i plażowego

31. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Szelment

• 20% zniżki (ceny) na: podjazdy na wyciągach narciarskich, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, mini golf, paintball,  
wypożyczenie rowerów

32. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Michałowie

• 10% ulgi przy zakupie biletów wstępu na pływalnię oraz siłownię przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mi-
chałowie

33. Bydgoski Klub Sportowy JUDO 
w Bydgoszczy

• 20% ulgi od składki za 1 m-c, która wynosi 50 zł od zawodnika

34. ,,SANUS” Paweł Nowakowski - Tuchola 
Holiday

• 10% rabatu za 7-dniowy pobyt rodziny wielodzietnej w domach całorocznych w Borach Tucholskich

35. Gospodarstwo Agroturystyczne 
,,CHATA MIŁKOWSKA” 
Paulina Czubaszewska, Lubasz
www.milkowo.pl

• 20% zniżki na wynajem pokoi
• 20% zniżki na posiłki

36. Olandia Kraina Wypoczynku i Konferen-
cji, Kwilicz
www.olandia.pl

• pakiety pobytowe 20% zniżki od ceny standardowej, 
• noclegi 30% zniżki od ceny standardowej, sprzęt rekreacyjny - gratis, 
• zniżka 10% w restauracji na cały asortyment

37. Wyspa Wisła - Stowarzyszenie Towarzy-
stwo Przyjaciół Stężycy
www.wyspawisla.com.pl

• rabat w wysokości 10% na wypożyczalnię: rowerków wodnych, kajaków i rowerów (czynne od 1.05 do 1.10) oraz 
korzystanie ze zjeżdżalni Anakonda (czynnej od 1.06. do 1.09.)
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38. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu 
• Kryta Pływalnia, Zamoyskiego 62 A
• Lodowisko, Rynek Wielki

www.osir.zamosc.pl

• 50% ulgi od stawek cennikowych

39. Gospodarstwo Agroturystyczne „U Ani” 
Anna Goliszewska

• ulga 10 % za noclegi i wyżywienie

40. Agroturystyka „Łopusze”, Żegocina
www.lopusze.hg.pl

• 20 % na noclegi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
• ulga łączy się ze zniżkami z cennika „Łopusze”

41. Agroturystyka Jan Kozieł, Łosień
www.agroturystykalosien.dbv.pl

• 10% zniżki za nocleg i pobyt w agroturystyce
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1. Rezydencja Prezydenta RP Zamek 
w Wiśle

• 20% na zakwaterownie i wyżywienie

2. Zespół Rezydencji Belweder-Klonowa 
w Warszawie

• 20% na zakwaterownie i wyżywienie

3. Uzdrowisko Rabka
/oferta ważna od 1.09.2014 r./

• „Leśne Wzgórze”, ul. Pasieczna 4: pobyt 7-dniowy i dłuższy - 20% zniżki, pobyt weekendowy - 15% zniżki, dzieci do 
lat 3 - bezpłatnie bez świadczeń 

4. Uzdrowisko Rabka
/oferta ważna od 1.09.2014 r./

• „Jagiellonka”, ul. Brzozowa 6: pobyt weekendowy, 7-dniowy i dłuższy - 30% zniżki, dzieci do lat 3 - bezpłatnie bez 
świadczeń  

5. Uzdrowisko Rabka
/oferta ważna od 1.09.2014 r./

• „Willa Świt”, ul. Brzozowa 1 - pobyt weekendowy, 7-dniowy i dłuższy - 30% zniżki, zabiegi w gabinecie masażu - 30% 
zniżki, dzieci do lat 3 - bezpłatnie bez świadczeń

6. Uzdrowisko Rabka
/oferta ważna od 1.09.2014 r. /

• „Rabczański Zdrój Medical SPA”, ul. Roztoki 7: pobyt 7-dniowy - 10% zniżki, pobyt 14 dniowy - 20% zniżki, zabiegi 
SPA - 10% zniżki, zabiegi lecznicze - 20% zniżek, posiłki w restauracji obiektu - 10% zniżki, dzieci do lat 3 - bezpłatnie 
bez świadczeń

7. Uzdrowisko Rabka
/oferta ważna od 1.09.2014 r./

• „Centrum Zdrowia i Urody”, ul. Orkana 49: zabiegi SPA-10% zniżki, zabiegi lecznicze - 10% zniżki

8. NAT - Ośrodek Wypoczynkowy „Inter 
Piast” w Kalbornii
www.interpiast.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie, wyżywienie i pozostałe świadczenia w Ośrodku. Zakwaterowanie w domkach 4 os. 
i większych - trzecia i kolejna os. 20% zniżki, nastepne osoby na dostawce lub „wspólnym spaniu” bezpłatnie (max. 
2 os.). Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie

9. NAT - Ośrodek Wypoczynkowy „Carbo" 
w Dąbkach
www.carbo.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie. Zakwaterowanie w pokoju 3 os. i większym - trzecia i kolejna osoba 
20% zniżki, nastepne osoby na dostawce lub "wspólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez świad-
czeń bezpłatnie

10. NAT - Ośrodek Wypoczynkowy „Marcel" 
w Dziwnówku
www.marcel.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie. Zakwaterowanie w pokoju 3 os. i większym - trzecia i kolejna osoba 
20% zniżki, nastepne osoby na  "wspólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie
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11. NAT - Ośrodek Wypoczynkowy 
„Za Wydmą" w Jarosławcu
www.zawydma.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie. Zakwaterowanie w pokoju 3 os. - trzecia osoba 20% zniżki, czwarta 
osoba na dostawce lub "wspólnym spaniu" bezpłatnie. Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie

12. NAT - Ośrodek Wypoczynkowy 
„Posejdon" w Jastarni
www.posejdon.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie, wyżywienie oraz zabiegi rehabilitacyjne. Zakwaterowanie w pokoju 3 os. - trzecia 
osoba 20% zniżki, czwarta osoba na dostawce lub "wspólnym spaniu" bezpłatnie. Dzieci do lat 3 bez świadczeń 
bezpłatnie

13. NAT - Ośrodek Wypoczynkowy ”Eden" 
w Kątach Rybackich
www.eden.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie. Zakwaterowanie w pokoju 3 os. i większym - trzecia i kolejna osoba 
20% zniżki, nastepne osoby na dostawce lub "wspólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez świad-
czeń bezpłatnie

14. Sanatorium „Górnik" w Kołobrzegu
www.gornik.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie, wyżywienie oraz zabiegi odnowy biologicznej i rehabilitacyjne

15. NAT - Ośrodek Wypoczynkowy „Neptun" 
w Krynicy Morskiej
www.neptun.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie. Zakwaterowanie w pokoju 3 os. - trzecia osoba 20% zniżki, czwarta 
osoba na dostawce lub "wspólnym spaniu" bezpłatnie. Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie

16. NAT - Ośrodek Wypoczynkowy „Jawor" 
w Sarbinowie
www.jawor.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie. Zakwaterowanie w pokoju 3 os. - trzecia osoba 20% zniżki, czwarta 
osoba na dostawce lub "wspólnym spaniu" bezpłatnie. Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie

17. NAT - Sanatorium Uzdrowiskowe 
„Rybniczanka" w Świnoujściu
www.rybniczanka.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie, wyżywienie oraz zabiegi odnowy biologicznej i rehabilitacyjne. Zakwaterowanie 
w pokoju 3 os. - trzecia osoba 20% zniżki, czwarta osoba na dostawce lub "wspólnym spaniu" bezpłatnie. Dzieci do 
lat 3 bez świadczeń bezpłatnie

18. NAT - Ośrodek Wypoczynkowy 
„Morskie Oko" w Bukowinie Tatrzańskiej
www.morskieoko.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie, wyżywienie oraz zabiegi rehabilitacyjne i odnowę biologiczną. Zakwaterowanie 
w pokoju 3 os. i większym - trzecia i kolejna osoba 20% zniżki, czwarta i kolejna osoba na dostawce lub "wspólnym 
spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie

19. NAT - Ośrodek Wypoczynkowy 
„Skarbnik" w Karpaczu
www.skarbnik.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie. Zakwaterowanie w pokoju 3 os. i większym - trzecia i kolejna osoba 
20% zniżki, nastepne osoby na dostawce lub "wspólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez świad-
czeń bezpłatnie
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20. NAT - Dom Wczasowo-Leczniczy 
„Jagiellonka" w Krynicy Zdrój
www.jagiellonka.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie, wyżywienie oraz zabiegi rehabilitacyjne. Zakwaterowanie w pokoju 3 os. i większym 
- trzecia i kolejna osoba 20% zniżki, nastepne osoby na dostawce lub "wspólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). 
Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie

21. NAT - Ośrodek Leczniczo-Wypoczynkowy 
„Smrek" w Piwnicznej Zdrój
www.smrek.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie, wyżywienie oraz odnowę biologiczną. Zakwaterowanie w pokoju 4 os. - trzecia 
i czwarta osoba 20% zniżki, nastepne osoby na dostawce lub "wspólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do 
lat 3 bez świadczeń bezpłatnie

22. NAT - Hotel „Ziemowit" ***
w Ustroniu
www.ziemowit.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie, wyżywienie oraz zabiegi rehabilitacyjne. Zakwaterowanie w pokoju 3 os. i większym 
- trzecia i kolejna osoba 20% zniżki, nastepne osoby na dostawce lub "wspólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). 
Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie

23. NAT - Pensjonat „Ogrodzisko" *** 
w Wiśle
www.ogrodzisko.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie. Zakwaterowanie w pokoju 3 os. i większym - trzecia i kolejna osoba 
20% zniżki, nastepne osoby na dostawce lub "wspólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez świad-
czeń bezpłatnie

24. NAT - Ośrodek Żeglarski „Fregata" 
w Zarzeczu
www.fregata.nat.pl

• 10% zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie. Zakwaterowanie w pokoju 3 os. i większym oraz domkach typu Brda 
- trzecia i kolejna osoba 20% zniżki, nastepne osoby na dostawce lub "wspólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). 
Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie

25. Nadwiślańska Agencja Turystyczna 
Sp. z o.o. - Biuro Sprzedaży w Tychach
www.nat.pl

• oferta obejmująca wszystkie ośrodki NAT oraz 10% zniżki na turnusy rehabilitacyjne

26. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
SKOWRONEK, Caritas Diecezji Opolskiej 
w Głuchołazach

• 10% ulgi na pobyty rehabilitacyjno-wypoczynkowe oraz zabiegi w Centrum Odnowy SPA dla rodzin wielodzietnych 
od 1 listopada 2014 r.

27. P.H.U. Lila Sp. z o.o. 
Adres przyznawania ulgi:
Dom Zdrowia Lila 
ul. M. Konopnickiej 37
87-720 Ciechocinek

• 15% rabatu noclegowe, 
• 15% rabatu na gastronomię, 
• 15% rabatu na zabiegi reahabilitacyjne i spa, 
• 15% na pakiety pobytowe,
• 65% rabatu dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat, dzieci do lat 3 gratis
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28. Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
„GRANIT” w Wiśle

• Zniżki w sezonie: od maja do października oraz w okresie ferii zimowych: 10% od ceny podstawowej uwzględnionej 
w cenniku (z zaokrągleniem do pełnej złotówki). Zniżki poza sezonem: dot. miesięcy: listopad, grudzień, marzec, 
kwiecień – 20% od ceny podstawowej uwzględnionej w cenniku (z zaokrągleniem do pełnej złotówki).

29. Schronisko Młodzieżowe „WIECHA”
w Ustroniu

• 20% zniżki dla posiadaczy Karty

30. Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Cieszynie

• noclegi w pokojach wieloosobowych dla dorosłych i dzieci - 20% zniżki
• wynajęcie sali gimnastycznej - 25% zniżki za godzinę

31. Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu

• 20% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na pierwsze 3 noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świ-
noujściu

32. Gospodarstwo Agroturystyczno-Ekolo-
giczne „Gratka”, Celiny

• ulga procentowa w wysokości 10% wartości pobytu w gospodarstwie

33. Sanatorium Uzdrowiskowe „KRYSTYNKA” 
Sp. z o.o. w Ciechocinku

• 20% rabatu na pobyt w Sanatorium (obejmujacy noclegi, posiłki i zabiegi) od ceny obowiazującej na dzień rezer-
wacji usługi

34. Szkolne Schronikso Młodziezowe 
w Puławach

• 20% zniżki pd ceny noclegów w SSM Puławy

35. Agroturystyka nad Bugiem
Hrubieszów

• 10% zniżki od ceny pobytu w gospodarstwie agroturystycznym z wyżywieniem

36. Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Lubachów
/oferta ważna od 01.01.2015 r./
www.schronisko.lubachow.pl

• 20% zniżki od cen cennikowych i bezpłatny nocleg dla dzieci poniżej 5 roku życia

37. Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
„Dworek”, Kuraszków
www.kuraszkow.9com.pl

• 10% zniżki od ceny samego noclegu dla posiadacza karty. Każdy członek rodziny w dowolnym czasie może samo-
dzielnie korzystać z ulgi pod warunkiem, że okaże Kartę

38. Spółka jawna Villa Carpatia Wczasy Zdro-
wotne Uchman, Żołynia

• ulga cenowa 10%kosztu pobytu na każdego członka rodziny
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Ośrodki wypoczynkowe

Lp. Nazwa podmiotu Oferta

39. Gospodarstwo Agroturystyczne 
„JARZĘBINKA”, Wiele

• 10% zniżki na zakwaterowanie dla osoby powyżej 15 roku życia
• 20% zniżki na zakwaterowanie dla osoby w wieku 7-14 lat
• 30% zniżki na zakwaterowanie dla dziecka w wieku 1-6 lat
• 50% zniżki na zakwaterowanie dla dziecka do 1 roku życia

40. Agroturystyka u Grzegorza, Tylicz
www.ugrzegorza.pl

• rabaty będą udzielane w zależności od terminu:
 - wysoki sezon: 22.12- 1.02, ferie, święta Wielkanocne, weekend majowy, czerwcowy, wakacje - 5% na wyżywienie 

(dla wszystkich członków rodziny niezależnie od ilości rodziców wypoczywających z dziećmi), rabat sumuje się 
ze zniżką zwyczajowo przyznawaną w Agroturystyce U Grzegorza dla dzieci do lat 7

 - niski sezon pomiędzy wyznaczonym terminami -15% na wyżywienie (dla wszystkich członków rodziny nieza-
leżnie od ilości rodziców wypoczywających z dziećmi), rabat sumuje się ze zniżką zwyczajowo przyznawaną 
w Agroturystyce U Grzegorza dla dzieci do lat 7

 - cały rok – jedno dziecko do lat 2 na dwie osoby dorosłe posiadające Kartę Dużej Rodziny - pobyt gratis, bez 
świadczeń (dodatkowe łóżko i porcja wyżywienia)

41. AMG TRADING sp. z o.o. - Hostel „Rest”, 
Kraków
/oferta ważna do 30.10.2015 r./
www.hostelrest.pl

• ulga na pobyt w pokoju pięcioosobowym przy pobycie na 7 dni i dłużej - 10%
• ulga na pobyt w pokoju pięcioosobowym przy pobycie weekendowym - 15 %
• dzieci do lat 6 - bezpłatnie

42. Sanatorium Uzdrowiskowe 
z Ośrodkiem Rehabilitacji i Odnowy 
Biologicznej „OAZA” sp. z o.o. 
w Inowrocławiu
www.oazasanatorium.pl

• dla odnowy biologicznej, hotelu, gastronomii, wczasów, rekreacji, sanatorium: ulga 10% od ceny cennikowej w se-
zonie (sezon 01.05.-3.09.) oraz 20% po sezonie (tj. 01.01 - 30.04 oraz 01.10 - 21.12)

43. Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy 
„Dolina Leśnicy”, Brenna
www.dolinalesnicy.pl

• 5% zniżki na pobyt do dwóch dni (nocleg, wyżywienie),
• 10 % zniżki na pobyt od trzech dni w górę (nocleg, wyżywienie),
• dzieci do lat 3 – gratis (nocleg, wyżywienie),
• 1 - godzinny pobyt na basenie
• dzieci do lat 7 gratis, 
• dzieci do lat 16 – 50 % zniżki, 
• osoby dorosłe – 10 % zniżki
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Zakupy - arykuły spożywcze

Lp. Nazwa podmiotu Oferta

1. Alma Market S.A. • 5% zniżki na całość asortymentu, z wyjątkiem wyrobów tytoniowych i alkoholowych w sklepach stacjonarnych pod 
marką „Delikatesy Alma”. Przed udzieleniem pierwszego rabatu konieczne jest zarejestrowanie Karty Dużej Rodzi-
ny w Biurze Obsługi Klienta w dowolnym sklepie pod marką „Delikatesy Alma”

2. Carrefour Polska
/oferta ważna od 1.12. 2014 r./

• zniżka do 10% za całość zakupów we wszystkie dni tygodnia w postaci e-kuponu na okaziciela, przy dokonaniu 
w sklepie jednorazowo zakupów za min. 50 zł, po uwzględnieniu innych rabatów oraz okazaniu w kasie aktywnej 
Karty Dużej Rodziny (nie później niż w momencie zakończenia skanowania kodów kreskowych przez kasjera). Ist-
nieje możliwość zrealizowania kilku e-kuponów jednocześnie (maks. 10 sztuk), jednakże łącznie przyznany rabat 
nie może przekroczyć 90% wartości zakupu. 

• e-kupon nie jest realizowany w przypadku zakupu: paliwa, papierosów, doładowania telefonów pre-paid, płatności 
w kasach w ramach programu Twoje Rachunki, alkoholu (z wyjątkiem piwa). 

• wartości e-kuponów: 
 - od 50,00 do 99,99 zł - e-kupon o wartości do 5 zł
 - od 100,00 do 149,99 zł - e-kupon o wartości do 10 zł
 - od 150,00 do 199,99 zł - e-kupon o wartości do 15 zł
 - od 200,00 do 249,99 zł - e-kupon o wartości do 20 zł
 - od 250,00 do 299,99 zł - e-kupon o wartości do 25 zł
 - od 300,00 do 349,99 zł - e-kupon o wartości do 30 zł
 - od 350,00 do 399,99 zł - e-kupon o wartości do 35 zł
 - od 400,00 do 499,99 zł - e-kupon o wartości do 40 zł
 - od 450,00 do 499,99 zł - e-kupon o wartości do 45 zł
 - powyżej 500,00 zł - e-kupon o wartości 50 zł .

• Warunki realizacji e-kuponów:
 - e-kupon 5 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 6 zł
 - e-kupon 10 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min.12 zł
 - e-kupon 15 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 18 zł
 - e-kupon 20 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min.24 zł
 - e-kupon 25 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 30 zł
 - e-kupon 30 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 36 zł
 - e-kupon 35 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 42 zł
 - e-kupon 40 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 48 zł
 - e-kupon o wartości 45 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 54 zł
 - e-kupon o wartości 50 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 60 zł;

3. Sklep Wielobranżowy „ALICJA” s.c. 
w Brzozie Bydgoskiej

• 10% na wszystkie artykuły z wyjątkiem tytoniu, alkoholu, gazu, prasy i doładowań telefonicznych, a także artykułów 
zawartych w gazetce „Tu mieszkam, tu kupuję”
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Lp. Nazwa podmiotu Oferta

4. Społem Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców w Legionowie:

• sklep nr 5
• sklep nr 13
• sklep nr 34
• sklep nr 35
• sklep nr 36
• sklep nr 37
• sklep nr 38

• 2% ulgi podstawowej wynikającej z uzyskiwanych punktów przy zakupie towarów i usług w placówkach Spółdzielni. 
Uczestnikom programu przysługuje dodatkowy rabat udzielany każdorazowo w wysokości 3% od wartości doko-
nanych

5. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska”:

• sklep nt 17 Kuryłówka
• sklep nr 4 Kuryłówka
• sklep nr 9 Ożanna
• sklep nr 7 Brzyska Wola
• sklep nr 15 Brzyska Wola
• sklep nr 58 Brzyska Wola

• rabat 2% we wszyskich wyszczególnionych punktach sprzedażyn z wyłączeniem wyrobów alkoholowych, tytonio-
wych oraz doładowań telefonicznych

6. Womar Food Spółka Jawna W.Guzik, 
M.Winiarski - SKLEPY S
www.sklepy-s.pl

• 5% zniżki na cały asortyment z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholu

Zakupy - arykuły spożywcze
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Zakupy - odzież, obuwie, galanteria

Lp. Nazwa podmiotu Oferta

1. Spółka Vistula Group S.A. • 10% zniżki na całość oferowanego asortymentu zniżki w salonach stacjonarnych Vistula
• 10% zniżki na całość oferowanego asortymentu w salonach stacjonarnych Wólczanka
• 10% zniżki na całość oferowanego asortymentu w salonach stacjonarnych marki Lambert
• 10% zniżki na biżuterię oraz 5% zniżki na zegarki w salonach stacjonarnych  W.KRUK

2. PAWO • rabat udzielany od ceny regularnej
• 50% rabatu na garnitury
• 30% rabatu na buty

3. C&A • wszystkie sklepy stacjonarne C&A - wykaz sklepów dostępny na stronie www.c-and-a.com
• 10% zniżki na artykułu z działu dziecięcego w sklepach stacjonarnych (rabat łączy się z promocjami)

4. Radzisław Dubiel www.bieliznapolska.pl • rabat w wysokości 10% na cały asortyment sklepu, udzielany od cen podanych na stronie i łączy się z innymi rabatami

5. Korneliusz Wieteska 
Sklep internetowy 
galanteria.pl oraz ozdoby.pl

• 15% zniżki na dowolne produkty ze sklepu internetowego galanteria.pl oraz ozdoby.pl dla rodzin wielodzietnych

6. Interkam ANETA KAMIŃSKA
Knurów

• 15% rabatu na cały asortyment: odzież dziecięca, zabawki i gry, stroje karnawałowe

7. Barbara Pilarczyk ,,TO i OWO”
Bolewice

• 10% zniżki - odzież i chemia gospodarcza

8. Sklep Odzieżowy Marzenna Sarzała 
Drawsko Pomorskie

• 10% zniżki na cały asortyment

9. Katarzyna Ptaszyńska - Wietrzykowska 
Bobokomis - komis dziecięcy, Bydgoszcz

• rabat od cen regularnych o 10%, a od cen promocyjnych ulga - 5% na cały asortyment: wózki, łóżeczka, zabawki, 
wyprawki, odzież niemowlęca, przewijaki, podgrzewacze i inne wyposażenie dziecięce

10. Katarzyna Ptaszyńska - Wietrzykowska 
Brzusiowo  - komis z odzieżą ciążową
Bydgoszcz

• obniżka cen o 10% na cały asortyment: spodnie, spódnice, sukienki, tuniki, bieliznę, kurtki itp.

11. Sklep z Obuwiem i Galanterią Skórzaną 
„Trzynastka” w Bydgoszczy

• 10% rabatu na wszystkie towary galanteryjno-obuwnicze w sklepie oprócz już przecenionych
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Zakupy - odzież, obuwie, galanteria
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12. P.H.U.P „PIÓREX” s.c. Magdalena i Grze-
gorz Łoboccy, Kartuzy

• zniżka 5% na cały asortyment odzieżowy (zniżka dotyczy również asortymentu przecenionego)

13. Sklep firmowy „TANGO” NIKE, PUMA, 
REEBOK, ADIDAS Stanisław Prokopowicz,  
Kołobrzeg

• 10% zniżki na cały asortyment z wyjątkiem produktów wcześniej przecenionych

14. REB Agnieszka Niedojadło „Mała Stopa” 
- sklep z obuwiem dziecięcym
www.malastopa.pl

• 20% zniżki na wszystkie buty firmy ANTYLOPA, rabat nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami, rabat fotyczy 
wyłącznie płatności gotówką

15. SPOŁEM PSS Kielce:
• sklep nr 7
• sklep nr 10 „Zbyszko”
• sklep nr 51 „Michał”
• sklep nr 76 „Wojtek”
• sklep nr 91 „Sezam”
• sklep nr 111 „Jubileuszowy”
• sklep nr 112 „Janek”
• sklep nr 137
• sklep nr 180
• sklep nr 190
• sklep nr 199
• sklep nr 200
• Delikatesy nr 204
• Delikatesy nr 205 „Turysta”
• sklep nr 249 „Antek”
• Dom Handlowy „Bartek” (część spo-

żywcza i przemysłowa)
• Centrum Handlowe „Tęcza” (część 

spożywcza i przemysłowa)
www.spolem.net.pl

• 5 % na cały asortyment z wyjątkiem alkoholi twardych i tytoniu
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Zakupy - pozostałe

Lp. Nazwa podmiotu Oferta

1. Lotos 
leading page LOTOS KDR:
www.lotos.pl/1621/dla_kierowcy/sta-
cje_lotos/karta_duzej_rodziny

• własne stacje paliw LOTOS Paliwa Sp. z o. o. zgodnie ze szczegółowym wykazem zawartym na stronie lotos.pl
 - rabat 5 gr na 1 l paliwa (LOTOS ON, LOTOS LPG, BENZYNA LOTOS)
 - rabat 10 gr na 1 l paliwa LOTOS DYNAMIC i LOTOS DYNAMIC DIESEL
 - rabat 20% na wszystkie produkty gastronomiczne w ofercie Cafe Punkt Lotos oraz 20% na myjnie samochodo-

we (rabaty nie łączą się z ofertami promocyjnymi)

2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
/oferta ważna od 22.10.2014 r./

• 10% zniżki na zakupy w sklepie internetowym po podaniu nr karty w polu kod rabatowy podczas składania zamó-
wienia

3. Księgarnie Świat Książki • 20% rabatu na książki i audiobooki (z wyłączeniem podręczników)
• 15% rabatu na podręczniki
• 20% rabatu na art. szkolne i art. papiernicze
• rabat przysługuje na produkty nieobjęte innymi promocjami.

4. Bonito.pl • 5% rabatu na książki

5. POLTAX D. Kowalski, A.Piontek Spółka 
Cywilna
www.poltax.waw.pl

• 10% na cały asortyment od cen widocznych na stronie internetowej www.ksiegarnia.poltax.waw.pl, zniżka nie do-
tyczy kosztów przesyłki

• 20% upust od prowizji praocentowej na rozliczenie podatku z Belgii, Holandii, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, 
Austrii i Norwegii; 10% upustu od prowizji procentowej za złożenie wniosku o zasiłek rodzinny z Niemiec, Holandii 
i Belgii. Upust nie dotyczy prowizji stałych, płatnych z góry. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

6. PINOVA Sp. z o.o. Technobutik:
• Polna
• Koszykowa
• Promenada
• Dobra@BUW

• ulga cenowa na produkty Lego i Apple - 5% oraz ulga cenowa - 15% na wszystkie pozostałe produkty, nie łączy się 
z innymi promocjami

7. Sklep „MYSZKA” w Żywcu • art. szkolne – 10%
• art. biurowe – 10%
• usługa xero czarno-biała i kolor – 10 %

8. PR CONSULTING 
w Sosnowcu

• 10% rabatu na asortyment szkolny, wyprawkę szkolną, podręczniki
• 5% rabatu dla rodzin wielodzietnych na usługi remontowe
• 5% rabatu na pozostały asortyment
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Zakupy - pozostałe

Lp. Nazwa podmiotu Oferta

9. DGC Grzegorz Checiński, GRAgamel.pl - 
gry planszowe dla małych i dużych

• rabat na zakupy w sklepie internetowym GRAgamel.pl
 - 5% rabatu na wszystkie produkty
 - 10% rabatu na wszystkie produkty przy jednorazowym zakupie powyżej 400zł
 - rabaty nie obejmują produktów z aktualnych promocji

10. INFOTAR Tomasz Rozenberg
Częstochowa

• 5% rabatu na zakup sprzętu fotograficznego, usługi serwisowe obiektywów oraz urządzeń komputerowych

11. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
Elmark, Pilzno, Jodłowa 22

• AGD duże i drobne - 7%
• sprzęt komputerowy i multimedia - 7%
• chemia gospodarcza, zabawki, kosmetyki - 10%
• tonery, tusze i materiały eksploatacyjne - 15%
• usługi serwisowe - 30% od wartości kosztorysowej.

12. Zaczarowany Olówek Sklep Papierniczy 
Agnieszka Soluch, Warszawa

• rabat 10% na artykuly papiernicze
• rabat 5% na zabawki

13. Sagitta Sp. z o.o
sklep internetowy 
www.patalonia.pl

• 5% ulgi od ceny detalicznej brutto PLN na cały asortyment

14. Firma Zielski - Leszek Zielski, Toruń • 15% na wszystkie produkty zakupione w salonie

15. Księgarnia Retor, Anna Matuga, Ryszrd 
Tragarz, Pilzno

• przy jednorazowym zakupie powyżej 70 zł zostanie udzielona ulga w wysokości 5% od wartości zakupu

16. Katarzyna Ptaszyńska - Wietrzykowska 
Bobokomis - komis dziecięcy 
Bydgoszcz

• rabat od cen regularnych o 10%, a od cen promocyjnych ulga - 5% na cały asortyment: wózki, łóżeczka, zabawki, 
wyprawki, odzież niemowlęca, przewijaki, podgrzewacze i inne wyposażenie dziecięce
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Zakupy - pozostałe
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17. • Emotivo Sp. z o.o.
prezentmarzen.com

• Emotivo Sp. z o.o. - stoisko sprzeda-
żowe C.H. Arkadia  w Warszawie

• Emotivo Sp. z o.o. - stoisko sprzeda-
żowe C.H. Manufaktura w Łodzi

• Emotivo Sp. z o.o. - stoisko sprzeda-
żowe Magnolia Park we Wrocławiu

• ulga procentowa przy zakupie voucherów w wysokości 10%, dla zestawów prezentowych i kart podarunkowych 
15%

18. PARTNER XXI KLEKS Spółka Jawna 
w Toruniu

• 30% rabatu na wszystkie artykuły szkolne

19. Orla Poitr Orłowski w Ząbkach
www.ksiegarniaorla.pl

• 5% rabatu na cały asortyment

20. Tube Light Poland Exped Investitions-
-und Technologiegesellschaft mbH Spół-
ka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie
www.solatube.com.pl

• 15% zniżki od obowiązujących cen na cały asortyment

21. Mama i Ja Sklep Dziecięcy Barbara  
Brylińska, Ślesin

• 10% zniżki na cały asortyment sklepu z wyłączeniem wózków, nosidełek, pampersów, chemii, artykułów spożyw-
czych

• zniżki nie łączą się z innymi promocjami

22. „Radex” Wykopy ziemne i usługi trans-
portowe Jolanta Teresa Kuligowska 
(Sklep Świat Dziecka) Mława

• 20% zniżki na ubrania - cały asortyment
• 10% zniżki na wózki, łóżeczka, meble, akcesoria

23. Centrum Budowlane GAMA Sp. z o.o. 
PSB „Mrówka” Dom i Ogród, Wadowice
www.mrowkawadowice.pl

• 9% rabatu na zakupy z wyłączeniem produktów w promocji dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
• przy zakupach powyżej 2 000,00 zł indywidualna, korzystna wycena dokonana przez upoważnionego pracownika 

sklepu
• bezpłatny transport w 24 h na terenie powiatu wadowickiego

24. Natura-Line Roger Pietras, Warszawa
www.eko-zdrowie.pl

• 5% zniżki na cały asortyment sklepu
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Lp. Nazwa podmiotu Oferta

25. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo- 
Produkcyjne SEART Anna Sekuła, Kotlice
www.seart.pl

• 10% rabatu od bieżącej ceny na meble z następujących kolekcji: Country, Rustyk, Vintage, Junior sosnowy, Halifax, 
Greenface, Maja, Amelka, Okay, Spa

• ulga nie sumuje się z innymi promocjami oferowanymi przez Partnera

26. Firma Handlowo-Usługowa „ELA” Elżbie-
ta Gątkiewicz, Działoszyce, Kaziemirza 
Wielka

• 5% rabatu na cały asortyment z wyjątkiem wyrobów tytoniowych, alkoholi twardych oraz kart telefonicznych pre-
paid. Ulga nie łączy się z innymi promocjami

• 5% rabatu na artykułu dziecięce dostępne w sklepie, ulga nie łączy się z innymi promocjami
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Rozrywka

Lp. Nazwa podmiotu Oferta

1. Helios (kina)
/oferta ważna od 1.09.2014 r./

• zniżka na bilety w wysokości 20%
• zniżka na ofertę z baru 30% (napoje, popcorn)
• zniżka nie będzie obowiązywać tylko w tzw. „tanie wtorki”, kiedy ceny biletów kosztują w zależności od miasta od 

12 zł do 18 zł

2. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku 
im. gen. Jerzego Ziętka - Śląskie Wesołe 
Miasteczko

• 20% ulgi na bilet indywidualny do Śląskiego Wesołego Miasteczka

3. REA GROUP Sp. z o.o. Sp. k. w Elblągu • 10% zniżki na bilety wstępu do Rodzinnego Parku Rozrywki - Nowa Holandia

4. P.W. „IPPON” w Inowrocławiu • 10% na usługi związane z naprawą pojazdów samochodowych (robocizna)

5. Studio Tańca „Bailamos” Szwederowo 
s.c. Robert Linowski i Karolina Linowska
Bydgoszcz oraz Nakło nad Notecią

• 20% na wszystkie usługi Studia Tańca „Bailamos”

6. Wypożyczalnia Quadów Mirosław Prze-
rwa w Rawie Mazowieckiej

• 20% zniżki od ceny wynajmu quada

7. F.H. Złota Róża & Sabat1 Zenon Dańda
Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno 
Krajno Zagórze 43c

• działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki - 10% zniżki od cen z cennika podstawowego
• transport lądowy pozostały/Wyciąg Narciarski - 10% zniżki od cen z cennika podstawowego

8. JAGAPEX Agnieszka Piwowarska 
Centrum Zabaw dla Dzieci Kuleczkowo
Skarżysko-Kamienna

• ulga procentowa w wysokości 20% zniżki na bilety wstępu,
• 20% zniżki na organizację urodzin, 20% zniżki na karnety

9. Szkoła Tańca RESPECT 
DANCE Anna Telka, Skarżysko-Kamienna

• ulga dla członków rodzin wielodzietnych 10 zł od osoby na wszystkie usługi

10. Zoolandia Plac Zabaw, Wodzisław Śląski • 30% zniżki na bilety wstępu

11. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 
w Toruniu

• możliwość zakupu w kasie CNMW biletu na zwiedzanie wystaw w CNMW w cenie 8 zł
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12. Przedsiębiorstwo Finansowo-Usługowe 
Prestiż-Szkoła Tańca Stand-Art
Ornontowice

• 5% zniżki na zajęcia taneczne dla dzieci (minimalny okres uczestnictwa: 1 miesiąc), 5% zniżki na zajęcia taneczne 
oraz na zajęcia aerobowe dla dorosłych (minimalny okres uczestnictwa: 1 miesiąc)

13. Centrum Sportowe 
IGNASIAKSPORT
Września

• 20% od ceny z cennika na korty tenisowe (kryte i odkryte), korty squash, boisko do piłki nożnej, boisko do piłki 
plażowej, saunę - oferta skierowana do wszystkich członków rodziny wielodzietnej

• 20% na zorganizowanie impezy urodzinowej dla dziecka,
• 20% na zakup sprzętu i odzieży sportowej - oferta skierowana do wszystkich członków rodziny wielodzietnej
• 10% na szkółkę tenisową - oferta skierowana do wszystkich członków rodziny wielodzietnej
• 10% od ceny za półkolonie letnie i zimowe dla dziecka,  gratis - wypożyczenie sprzętu sportowego - oferta skiero-

wana do wszystkich członków rodziny wielodzietnej

14. MAGIC FUN Sala Zabaw miejsce udziele-
nia ulgi: ul. Al. Jana II 115 w Bydgoszczy 
(Galeria Glinki)

• 50% zniżki dla rodzin wielodzietnych z Kartą Duzej Rodziny (na wejscia ogólne)

15. Stowarzyszenie „DELTA” w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, miejsce udzielenia ulgi: 
JURAPARK w Solcu Kujawskim ul. Spor-
towa 1

• 40% na wstęp do Juraparku Solec

16. Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
EKOLAND Maria Staniszewska
Węgrzce

• ulga cenowa - przy wykupieniu biletu wstępu dla dwóch dzieci na wewnętrzny plac zabaw (kuleczki) trzecie i kolejne 
dziecko z rodziny wielodzietnej otrzymuje bilet za darmo

• ulga procentowa - przy wykupieniu biletu wstępu na wewnętrzny plac zabaw (kuleczki) dla jednego lub dwójki 
dzieci z rodziny wielodzietnej 15% rabat.

• ulga procentowa - organizowanie imprezy urodzinowej przez rodzinę wielodzietną - 15% rabatu od końcowej ceny 
imprezy. 

• ulga cenowa - przy wykupieniu biletu wstępu na imprezę zorganizowaną typu dzień dziecka, bal karnawałowy itp. 
trzecie i kolejne dziecko z rodziny wielodzietnej otrzymuje bilet za darmo.

17. „LEJDIS” Spółka z o.o. z siedzibą we  
Wrocławiu, prowadząca działalność 
w Rzeszowie pod nazwą Kula  
Bowling&Club

• 15% rabatu od ceny podstawowej obowiązującej w danym dniu na grę w kręgle
• 15% rabatu od ceny podstawowej obowiązującej w danym dniu na grę w bilard
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18. Centra Fantazja Sp. z o.o. Rzeszów
• ul. Podpromie 10
• ul. Kopisto 1
• ul. Piłsudskiego 44

• 20% zniżki od regularnej ceny biletów na wszystkie usługi

19. WIKOLANDIA - Centrum zabaw dla dzieci 
w Białych Błotach k. Bydgoszczy
www.wikolandia.pl

• 50% zniżki na bilety wstępu i 50% zniżki na karnet (5 wejść)

20. Akademia Rozwoju Dziecka MOTYLEK 
w Bydgoszczy
/oferta ważna od 1.11.2014r./
www.akademia-motylek.pl

•  100% ulgi na pierwszy pakiet 8 zajęć ogólnorozwojowych

21. Basen „Wodny Świat” Sp. z o. o. Kudowa 
Zdrój
www.basen.eurograf.pl

• 20% rabatu na korzystanie z pływalni dla członków rodziny wielodzietnej

22. Kryta Pływalnia w Sokołowie Małpolskim
Sokołów Małopolski
www.basen.sokolow-mlp.pl

• 10 % zniżki na bilet normalny
• 10 % zniżki na bilet ulgowy
• 10% zniżki na bilet do sauny
• oferta nie dotyczy karnetów, kursów pływania itp. zajęć
• oferty nie łączy się z innymi promocjami

23. Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” 
w Zamościu
www.stylowy.net

• ulga 10% na bilety kinowe na seanse repertuarowe, z wyjątkiem wtorków i innych promocji

24. ARCADA ADAM LIS Akademia Bystrzak 
Lublin
www.lublin.bystrzak.org

• organizacja urodzin w Akademii Twórczego Rozwoju BYSTRZAK - 15% zniżki
• udział w kursach BYSTRZAKA - 20% zniżki

25. Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera 
w Zamościu
www.zoo.zamosc.pl

• ulga cenowa na bilety wstępu do zoo: bilet normalny 10 zł, bilet ulgowy 7 zł
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26. Park Miniatur i Kolejek w Dziwnowie, 
www.seofactory.pl Bartłomiej Piaścik
www.park-miniatur.pl

• 10% rabatu na bilety wstępu

27. KREATORZY Marcin Szymański, Włocła-
wek
www.kreatorzy.com.pl

• 20% znizki od ceny biletu na wejście do Sali zabaw od ceny z cennika

28. Fabryka Wrażeń Michalina Bachta, Konin
www.fabrykawrazen.com.pl

• 25% zniżki na wstęp do sali zabaw
• 15% zniżki na wejście do siłowni
• 5% zniżki na organizację urodzin i imienin
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1. P4 Sp. z o.o. (Play) • rabat na abonament oferty FORMUŁA RODZINA z taryfą  FORMUŁA RODZINA 4.0+ i FORMUŁA RODZINA EUROPA 

oferta FORMUŁA RODZINA

taryfa FORMUŁA 
RODZINA 4.0+

FORMUŁA 
RODZINA EUROPA

Abonament po 
rabacie

• 74,99 zł • 114,99 zł

rabat na abonament 
(%)

• 34,786% • 25,808%

2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
TUW

• Jednostki terenowe TUW zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie www.tuw.pl oraz u Agentów Towa-
rzystwa 

 - ubezpieczenia Komunikacyjne - 15% zniżki
 - odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów(OC)
 - auto-casco (AC+KR) – nie dotyczy ryzyk dodatkowych
 - zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych  będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samocho-

dów ciężarowych i ciężarowo – osobowych o DMC do 3,5 tony
 - zniżka łączy się z innymi zniżkami udzielanymi przez TUW „TUW”
 - zniżka naliczana jest iloczynowo
 - zniżka obniża próg składki minimalnej w każdym z ww. ubezpieczeń
 - Ubezpieczenia Majątkowe i Rolne -  30% zniżki
 - Bezpieczna Rodzina z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM
 - Bezpieczny Dom w budowie
 - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
 - Bezpieczna Zagroda
 - obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 - zniżka łączy się z innymi zniżkami udzielanymi przez TUW „TUW”. Zniżka naliczana jest iloczynowo. Zniżka ob-

niża próg składki minimalnej w każdym z ww. ubezpieczeń.

3. Carolina Car Company Sp. j.
Warszawa, Ostrołęka

• rabat w wysokości 10% na materiały wykorzystane podczas dowolnej usługi w serwisie mechanicznym w każdym 
z punktów firmy w tym w Autoryzowanym Serwisie Mechanicznym Toyoty

• rabat w wysokości 15% na robociznę w serwisie mechanicznym w każdym z punktów firmy, a przede wszystkim 
w Autoryzowanym Serwisie Toyoty
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4. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana 
Pawła II Kraków, Balice sp. z o.o.

• oferta na parking wielopoziomowy: 
 - postój od 6 do 8 dób ze zniżką 59% w przypadku klientów nie korzystających z promocji lub 25,2% w przypad-

ków klientów korzystających z promocji Park&Fly (do 31.10.2014 r.)
 - postój od 9 do 12 dób ze zniżką 68,4% w przypadku klientów nie korzystających z promocji lub 41,4% w przy-

padków klientów korzystających z promocji Park&Fly (do 31.10.2014 r.)
 - postój od 13 do 15 dób ze zniżką 67% w przypadku klientów nie korzystających z promocji lub 40,2% w przy-

padków klientów korzystających z promocji Park&Fly (do 31.10.2014 r.) 
• rabat 25% w punktach gastronomicznych na terenie lotniska (punkty: Panorama, Sweet Point, Coffee Minute - ze-

staw take on board)
• rabat 15% w punktach gastronomicznych na terenie lotniska (punkty: Coffee Minute, Coffee Express, Sky Bistro)
• rabat 100% na wejście na taras widokowy
• rabat 100% na wycieczki po lotnisku

5. Optyk ALICJA KRĘPA • 20% zniżki na kompletne okulary + bezpłatne badanie ostrości wzroku

6. Salon Optyczny „PRO OKO” 
w Bydgoszczy

• 20% na kompletne okulary (oprawki + szkła oraz bezpłatne badanie u optometrysty)

7. OPTMAN Zakład Optyczny Marcin Man-
dykowski w Nasielsku

• rabat w wysokości 10% na zakup okularów korekcyjnych  

8. AVAILO Sp. z o.o. • 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct (w ramach, którego można uzyskać pomoc prawną udzielaną przez 
adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych)

• 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct dla Rodziny (w ramach, którego można uzyskać pomoc prawną udzie-
laną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych)

9. Informatyczna Firma Usługowa Mobilo 
Adriana Kraik w Strzelcach Opolskich

• zniżka na zakup program kontroli rodzicielskiej „Limit na komputer”. Program będzie udostępniany posiadaczom 
Karty Dużej Rodziny w takiej ilości, jak liczba dzieci w rodzinie w cenie pojedynczej licencji (promocje nie łączą się). 
Program będzie udostępniany w pełnej najnowszej wersji, tj. z funkcjami:

 - określenia limitu czasowego korzystania z komputera na dzień (może być inny na każdy dzień tygodnia)
 - określenia godzin dostępności komputera (może być inny na każdy dzień tygodnia)
 - drukowania kuponów przekazywanych dziecku w nagrodę w celu przedłużenia zabawy z komputerem
 - funkcjami raportowania czasu zabawy przy komputerze

• licencja jest przekazywana na wyłączny użytek rodziny bez możliwości przekazania licencji dalej lub jej odsprze-
daży 

• zamówienia należy składać za pomocą formularza pod adresem http://www.mobilo24.eu/limit
• zamawiający może zostać poproszony o przesłanie skanu karty poprzez e-mail
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10. Przedszkole Niepubliczne „Małe Przed-
szkole” w Koronowie

• comiesięczna ulga 40% od opłaty stałej

11. „Cukier Puder” klubokawiarnia • 15% zniżki na napoje i jedzenie

15. Firma „La Bell” w Inowrocławiu • 10% na usługi fryzjerskie i kosmetyczne oraz 10% ulga na zakup karnetu na siłownię

16. P.W. „IPPON” w Inowrocławiu • 10% na usługi związane z naprawą pojazdów samochodowych (robocizna)

17. Fundacja Edukacyjna 
KOMBINATORY

• Chorzów
• Bytom
• Ruda Śląska
• Siemianowice Śląskie
• Tarnowskie Góry

• język angielski metodą Helen Doron, zniżki na rok zajęć (od września do czerwca): 50 zł - 1. dziecko; 100 zł - 2. 
dziecko; 150 zł - 3. dziecko; 200 zł- 4. dziecko

• zajęcia regularne w Fundacji - zniżki miesięczne (minimum 1 miesiąc): 10% - 1. dziecko; 20% - 2. dziecko; 30% - 3. 
dziecko; 40% - 4. dziecko

• warsztaty oraz wycieczki w Fundacji: jednorazowe zniżki: 5%- 1. dziecko; 10% - 2. dziecko; 15% - 3. dziecko; 20% - 4. 
dziecko

18. Szkoła Językowa JUNIOR
Konin

• 20% zniżki na kurs j.angielskiego metodą Genki Englisch

19. Salon Optyczny 
NASZE OKULARY

• 30% zniżki na oprawę okularową (przy zakupie kompletnej pary okularów)
• 20% zniżki na magazynowe, bezbarwne, jednoogniskowe szkła korekcyjne z antyrefleksem (przy zakupie kom-

pletnej pary okularów); 25% zniżki na wszystkie akcesoria optyczne; 50% zniżki na wybrane modele okularów 
przeciwsłonecznych

20. Niepubliczna Placówka Oświatowa 
DE. CHAT SERWIS JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO
Siemianowice Śląskie

• 15% zniżki na wszystkie kursy językowe w placówce

21. Inregracyjne Przedszkole Niepubliczne 
Językowo-Muzyczne „Czarodziejski Dwo-
rek”, Warszawa

• zniżka w wysokości 50% miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu obowiązujaca przez cały okres uczęsz-
czania dziecka do przedszkola
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22. „Błach Kancelaria Prawna”
Anna Błach

• Warszawa
• Nadma

• 30% rabatu na porady prawne

23. Restauracja „Nierówno pod sufitem”
Inowrocław

• 20% ulgi na obiady abonamentowe (od poniedziałku do piątku)

24. Akademia Fryzjerska 
Joanna Zaremba-Wanczura, Bydgoszcz

• 20% rabatu na wszystkie usługi z wyjątkiem przedłużania i zagęszczania włosów oraz zabiegów keratynowych do 
stylistów

25. Niepubliczne Przedszkole
Artystyczno-Językowe 
„Słoneczko”, Busko-Zdrój

• ulga cenowa na usługi przedszkolne (wychowanie przedszkolne) w wysokości 70 zł na każde dziecko z rodziny 
wielodzietnej

26. Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowo-Wydawnicze 
PERFEKT, Skarżysko-Kamienna

• nauka języków obcych – 10% rabatu na wszystkie kursy
• pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne - 10% rabatu na wszystkie imprezy
• działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 

• a) 10% rabatu na organizacje urodzin oraz karnet na 5h
• b) 30% rabatu na bilety wstępu oraz karnet miesięczny za 70 zł dla całej rodziny

27. Szkoła Tańca RESPECT 
DANCE Anna Telka, Skarżysko-Kamienna

• ulga dla członków rodzin wielodzietnych 10 zł od osoby na wszystkie usługi

28. Carmel Vincent Cassar „TEAMLINGUA” 
Mobilna Szkoła Języków Obcych
Olsztyn

• 25% zniżki na indywidualny kurs języka angielskiego lub włoskiego z native speakerem w wymiarze 30 godzin 
lekcyjnych

29. Doradca Podatkowy Tadeusz Matyas
Bydgoszcz

• 15% rabatu na wszystkie usługi z cennika oraz bezpłatne rozliczenie roczne

30. T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z.o.o.
Białystok

• 15% rabatu na ofertę szkoleniową firmy T-Matic Grupa Computer Plus z Kartą Dużej Rodziny
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31. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Suwałkach

• 50% ulgi na szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy kat. C1,C1+E, C,C+E oraz 
D1,D1+E,D,D+E oraz szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem 
drogowym

32. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Białymstoku

• po spełnieniu wymagań zawartych w przepisach prawa - zniżka 50% obowiązującej w WORD w Białymstoku ceny 
szkolenia przy zapisie na szkolenia okresowe kierowców   (organizowane na podstawie art. 39 „d” ustawy z dnia 
06 września 2001 r. o transporcie drogowym) oraz szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym (organizo-
wane w trybie art. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym).

33. Artur Jakubowicz
zdajprawko.pl

• 20% zniżki na kurs prawa jazdy kat. B i 50% zniżki na jazdy doszkalające po ukończonym kursie w zdajprawko.pl

34. Spółdzielnia Socjalna EKODA w Laszkach • zniżka w wysokości 50% na usługi ksero oraz wydruk;
• zniżka w wysokości 5% na:

 - usługi remontowo-budowlane
 - usługi leśne
 - pielęgnację terenów zielonych
 - odśnieżanie
 - transport

35. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 
w Zamościu

• 10% ulgi na usługi warsztatowe, 10% ulgi na usługi wulkanizacji, 10% ulgi na usługę mycia pojazdów

36. Nowoczesna Edukacja Sulejówek 
Agnieszka Grzybowska, Kinga Kuźma-
-Gołdanowska spólka cywilna - przed-
szkole anglojęzyczne
Warszawa Wesoła

• 15% od czesnego miesięcznego za przedszkole

37. Nowoczesna Edukacja Sulejówek 
Agnieszka Grzybowska, Kinga Kuźma-
-Gołdanowska spólka cywilna - żłobek
Warszawa Wesoła
Warszawa Zakręt

• 15% od czesnego miesięcznego za żłobek
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38. Centrum Rodzinki Sp. z o. o.
Kraków

• ulga procentowa - czesne w przedszkolu - 5% dla pierwszego dziecka (pełny wymiar), na każde kolejne dziecko 
(pełny wymiar) ulga wzrasta o 5%

• ulga procentowa - 10% na wszystkie zajęcia poza przedszkolne dla dzieci
• ulga procentowa - 5% na porady u logopedy
• ulga procentowa - 10% na coworking - miejsce do pracy dla mamy i taty

39. Biuro Usług Turystycznych i Rehabilita-
cyjnych „Alf” Sp. Jawna Z i T Leśniak
Opole

• 10% rabatu na imprezy własne organizowane przez Biuro

40. PARTNER XXI KLEKS Spółka Jawna 
w Toruniu

• 30% rabatu na wszystkie artykuły szkolne

41. Firma Hadlowo Usługowa Czupryna 
Ewelina, Tarnów

• zniżka 10% od ceny na wszystkie strzyżenia oferowane w salonie wg cennika

42. EURO Serwis WI-TO w Bydgoszczy miej-
sce przyznawania ulgi: ul. Ołowiana 10 
w Bydgoszczy

• 20% na wymianę i naprawę opon oraz wyważenie, a także naprawę felg stalowych i aluminiowych

43. Jakub Bieniak TAXI Pabianice • 20% zniżki od ceny za kurs

44. Biuro Podróży „ELA-TRAVEL”
/oferta ważna od 1.07.2015 r./

• 20% zniżki dla każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny na wycieczki Troki-Wilno w sezonie letnim (lipiec, sierpień)

45. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Łomży

• 50 % ulga na szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy oraz 50% ulga na szkolenie 
kierowanie ruchem drogowym

46. Sklep Sportowy MONSUN 
Wodzisław Śląski
www.monsun.com

• 10% rabatu na wszystkie produkty nieprzecenione (za wyjątkiem marki 4F); nick allegro: iturcom

47. MARWOJ Marek Wojaczek Godziszka 
MARWOJ Marek Wojaczek - laboratorium 
w Rybniku
www.fotoksiazka.info

• 20% ulgi na wszystkie usługi (wykonywanie odbitek, fotoksiążek, wydruków)
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48. FitOlka Studio Fitness
Wodzisław Śląski

• 20% zniżki na zakup wszystkich rodzajów karnetów oraz jednorazowych wejściówek na zajęcia i treningi grupowe 
dla dzieci i dorosłych

49. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego 
z siedzibą w Nowym Sączu

• 10% na szkolenie okresowe kierowców (przewóz osób i rzeczy)
• 10% na kursy kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, uzupełniającej przyspieszonej (przewóz osób i rzeczy)
• 10% na kurs dla kandydatów na egzaminatorów
• 10% na szkolenie Eco-Driving
• 10% na seminarium dla nauczycieli
• zniżka nie dotyczy opłat za egzaminy poprawkowe na wszystkich w/w kursach
• 10% na szkolenie okresowe kierowców (przewóz osób i rzeczy)
• 10% na kursy kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, uzupełniającej przyspieszonej (przewóz osób i rzeczy)
• 10% na kurs dla kandydatów na egzaminatorów
• 10% na szkolenie Eco-Driving
• 10% na seminarium dla nauczycieli
• zniżka nie dotyczy opłat za egzaminy poprawkowe na wszystkich w/w kursach

50. Language Services Sp. z o .o. - szkoła: 
Szkoła Języków Obcych Language Acade-
my w Łodzi

• 25% zniżki od ceny za kurs języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, 
portugalskiego

51. Language Services Sp. z o .o. - szkoła: 
Centrum Języków Skandynawskich

• 25% zniżki od ceny za kurs języków skandynawskich (duński, fiński, norweski, szwedzki) za semestr nauki (60 godzi 
lekcyjnych)

52. F.H.U. MARSHAL Jarosław Marszałek
Łódź
www.komputeryCyklu.pl 

• 5% zniżki na wszystkie komputery cyklu (komputery cyklu to nowoczesne, bardzo skuteczne urządzenia służące 
do określania w jakim momencie cyklu kobieta się znajduje tzn. do określania dni płodnych i niepłodnych, pomoc-
ne przy planowaniu lub odłożeniu poczęcia - nowoczesny NPR)

53. In Plus Biuro Rachunkowe Kinga Ringert 
Mrzeżyno, Trzebiatów

• roczne rozliczenie podatkowe PIT - 10 zł
• prowadzenie dokumentacji księgowej - 20% rabatu (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

54. Thorn Sp. z o.o. w Toruniu • 10% rabatu na przejazdy w granicach miasta Torunia oraz poza Toruń do 20 kmn (nie dotyczy usług specjalnych 
np. odpalenie samochodu, combi)

• 50% rabatu na wyjazdy poza Toruń od 51 km w jedną stronę
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55. • AP Edukacja Sp. z o.o. w Łodzi
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Chorzowie
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Gdański
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Gorzowie 

Wlk
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Jastrzebiu 

Zdroju
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Katowicach
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Koninie
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Krakowie
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Legnicy
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Olsztynie
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Płocku
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Łradomiu
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Rybniku
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Rzeszowie
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Łsiedlcach
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Słupsku
• AP Edukacja Sp. z o.o. w Warszawie
• AP Edukacja Sp. z o.o. we Wrocławiu

• 10% zniżki na całą ofertę

56. PARTNER Przemysław Wojciechowski 
w Rzęczkowie, miejsce przyznania ulgi: 
Studzienna 7 w Toruniu

• 40% - usługi sprzątające, takie jak pranie dywanów, kanap; 50% na pranie tapicerki samochodowej z dojazdem do 
klienta

• ulga w wysokości 10%-50% udzielona od ceny jaką klient ponosi obecnie za ubezpieczenia

57. Kancelaria Radców Prawnych Agnieszka 
Regel-Brajsa, Monika Urbanek s.c.
Toruń

• 30% zniżki na porady prawne
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58. BOMAR 2 Marek Dziekan Sp. j. 
Salony łazienek:

• Kraków, ul. Zakopiańska 56a
• Kraków, ul. Conrada 55
• Bochnia, ul. Brzeska 44
• Nowy Sącz, ul. Węgierska 30
• Nowy Targ, ul. Składowa 1c
• Tarnów, ul. Przemysłowa 5
• Radom, ul. Warszawska 139
• Kielce, ul. Armii Krajowej 48

www.bomar2.pl

• rabat 7% na cały asortyment. Rabat łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w salonach łazienek Bomar 2 
oraz w sklepie internetowym

59. IAWA P.H.U.Andrzej Węgłowski
Zgierz
www.przyciemnianie.auto.pl

• 20% zniżki na usługę montażu szyb samochodowych oraz przyciemnianie szyb samochodowych. Podane zniżki 
nie łączą się z innymi promocjami.

60. Firma „U Ani” w Gorzowie Wlkp. • ulga procentowa + gratis: od 1 do 3 osób - 10 % na zakup posiłków + napój gratis; od 4 i więcej osób - 20 % na 
zakup posiłków + napój gratis

61. Firma „ROBERT SOŁTYS” w Gorzowie 
Wlkp.

• ulga procentowa + gratis: pierwsza pomoc „Bezpieczna rodzina” - szkolenie cena 250 zł - 20% = 200 zł + koszt do-
jazdu (na terenie Gorzowa Wlkp. -  dojazd gratis; inne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej - 10%

62. Market Budowlany „Mrówka”
Mława
www.mrowka.com.pl

• rabat 5% na na cały asortyment. Wyłączone z rabatowania produkty z gazetek promocyjnych

63. Integracyjne Przedszole Ekologiczne 
Zielone Słonie
Blizne Łaszczyńskiego
www.przedszkolezieloneslonie.pl

• 100 % zniżki na opłatę wpisową, 10 % zniżki na czesne miesięczne

64. Ekologiczny Żłobek Zielone Słonie
Blizne Jasińskiego
www.przedszkolezieloneslonie.pl

• 100 % zniżki na opłatę wpisową, 10 % zniżki na czesne miesięczne
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65. Fabryka Marzeń Warszawa
www.fabrykamarzen.waw.pl

• rabat 10% na strzyżenie, modelowanie oraz koloryzację

66. Korking Krolestwo Korepetycji Sp. c. 
Warszawa
www.korking.pl

• cena zajęć z dowolnego przedmiotu lub języka obcego za 60 minut zajęć - 65 zł i 63 zł za każde kolejne dziecko

67. Salon Fryzjersko-Kosmetyczny i Usługi 
Szewskie „U Pawła” Mława
www.upawla.eu

• 10 % zniżki na wszystkie zabiegi fryzjerskie

68. Centrum Korepetycji Justyna Kretszman
Grodzisk Mazowiecki
www.centrumkorepetycji.edu.pl

• zniżka na wszystkie zajęcia w CK o wartości 5% ceny

69. Kleks Joanna Strawińska Warszawa
www.sklepkleks.com

• rabat 10% na wszystkie artykuły szkolne zakupione w sklepie internetowym: www.sklepkleks.com

70. Bar Mleczny „Pod Barbakanem” 
Warszawa

• rabat 10% od wartości zamowionych posiłków

71. Antykwariat Librarium w Bełchatowie
www.librarium.com.pl

• 10 % zniżki na wszystkie artykuły, w tym: podręczniki szkolne nowe i używane, książki, komiksy, art. papiernicze. 
Zniżka nie obejmuje aktualnych promocji cenowych

72. Szkoła Jazdy „Mistrzowie Kierownicy” 
w Bydgoszczy
www.mistrzowiekierownicy.pl

• rabat 100 zł na kurs prawa jazdy kat. B

73. Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolna 
Chatka” w Bydgoszczy
www.nowe-pokolenie.pl

• ulga procentowa w wysokości 20% od miesięcznego czesnego

74. Gabinet Masażu Kostusiak
Kudowa Zdrój
www.masaz-kudowa.pl

• 15% rabatu na masaże całego ciała: klasyczny, świecą, gorącymi kamieniami,hawajski lomi lomi nui, rebalancing
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75. MATEUSIAK GROUP Kłodzko
www.mateusiak.com

• rabat 300zł na usługę podłączenia i konfiguracji nowego komputera kupowanego w IT-SERVICE
• rabat 10% na zakup zestawu komputera z oryginalnym systemu Windows oraz oprogramowaniem edukacyjnym,
• rabat 50% na pakiet obsługi informatycznej(pogotowie komuterowe), 
• specjalne oferty promocyjne na zakup używanych komputerów z systemem Windows - ceny od 200zł.

76. Gościniec „Pod Zielonym Jajem”
Płóczki Górne
www.podzielonymjajem.pl

• zakwaterowanie zniżka 50%, posiłki-zniżka 20%, dla kazdego członka rodziny w dowolnym czasie przy zakwatero-
waniu min. 2 osób

77. Przedsiębiorstwo „Fortis” Sp. Jawna 
JERZY KARABON, LIDIA KARABON
”Galeria Światła” w Galerii Wnętrz 
Domar, Elektrosprzęt, Wrocław

• zniżka 10% na cały asortyment z wyjątkiem wyrobów będących aktualnie w promocji cenowej lub w wyprzedaży

78. Przedsiębiorstwo „Fortis” Sp. Jawna 
JERZY KARABON, LIDIA KARABON
Wrocław
www.domswiatla.pl

• zniżka 6% na cały asortyment z wyjątkiem wyrobów będących aktualnie w promocjacji cenowej lub w wyprzedaży

79. Wrocławskie Centrum Okulistyczne 
Bartłomiej Markuszewski, Wrocław
www.wco.com.pl

• znizka 10% na wszystki usługi. Zarówno badania okulistyczne, wszystkie oferowane badania diagnostyczne, jak 
i zabiegi

80. Wydawnictwo WAK Przemysław Bogusz
Wrocław
www.sklep.wak.pl

• 15% znizki na wszystkie towary w sklepie dla posiadaczy KDR

81. Przedsiebiorstwo Handlowe „VITEX”
Bystrzyca Kłodzka

• 10% rabatu na cały asortyment

82. Dom Handlowy Stoisko Obuwnicze 
Elżbieta Wojtków, Jawor

• rabat na cały asortyment 10%
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83. Machyński Ruszkiewicz i Partnerzy 
Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka 
Partenerska

• Poznań - siedziba
• Filia - Września 
• Filia - Wałcz 

www.mrip.com.pl

• ulga procentowa od ceny zawartej w cenniku
• 50% rabatu na pierwszą poradę prawną
• 30% na kolejne porady prawne
• 15% rabatu na prowadzenie dowolnej sprawy

84. STARCONSULTING Usługi Doradcze 
Michał Kura

• ulga 5% na wszystkie zabiegi w salonie kosmetyczno-fryzjerskim

85. Akademia Piłkarska „Budujemy Sukces”
Niedźwiedź
www.budujemysukces.pl

• zniżka 10 zł od miesięcznego abonamentu dla posiadacza Karty Dużej Rodziny

86. Medicine Luminate Spółka z o. o. 
Lubelskie Medyczne Studium Policealne 
w Lublinie
www.academia.org.pl

• 15% rabatu na czesne w Lubelskim Medycznym Studium Policealnym, ul. Energetyków 28, Lublin, rabat dotyczy 
wszystkich płatnych kierunków

87. PARK SP. z o.o. w Zamościu:
ARTIS Hotel & SPA
Restauracja Esencja 
ARTIS Instytut Urody
KLUB ABSENS CARENS
ARTIS SPA & Wellness
www.artisgroup.com.pl

• 10% na noclegi w ****ARTIS Hotel & SPA i ARTIS Pokojach Gościnnych
• 10% na gastronomię i organizację imprez okolicznościowych w Restauracji Esencja
• 10% na kosmetykę, manicure/pedicure, wizaż w ARTIS Instytut Urody
• 10% na zabiegi na ciało, masaże, rytuały, basen, siłownia, squash, sauny, grota śnieżna, mini tężnia solankowa
• 10% na kręgle, bilard, drink-bar, gastronomię, organizację imprez okolicznościowych

88. Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie
www.lir.com.pl

• 200 zł od opłaty egzaminacyjnej za egzamin mistrzowski w wybranym zawodzie
• 100 zł od opłaty egzaminacyjnej za egzamin czeladniczy w wybranym zawodzie
• 50 zł od opłaty egzaminacyjnej za egzamin sprawdzający w wybranym zawodzie

89. Forumedukacyjne.eu Wolańczuk Kazi-
mierz Przedszkole Językowe For kids 
w Zamościu

• 20% zniżki dla dziecka z KDR od opłaty za Przedszkole Językowe For kids w Zamościu
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90. Restauracja „GREGORIO” w Bydgoszczy
www.restauracjagregorio.pl

• 10% ulgi na pizzę, napoje i desery od poniedziałku do piątku

91. Pizzeria „Roma” s.c. Natalia Marchewka-
-Bruscia i Salvatore Bruscia w Gostyniu
www.pizzeria-roma.com.pl

• 15% ulgi na cały asortyment menu
• 10% zniżki na przyjęcia komunijne i urodzinowe

92. Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal 
w Gdyni
www.bufnal.pl

• ulga 20% od jednorazowej porady prawnej
• ulga 15% za wykonanie jednorazowej czynności prawnej

93. Biuro Projektów „PROJGAZ” 
Michał Paszkowski w Gdańsku

• 5% zniżki od projektu i doradztwa budowlanego
• 5% zniżki od wykonawstwa budowlanego

94. FHU MSK Michał Jedlina - Bar „Pędzący 
Kurczak”, Kwidzyn

• 10% zniżki na każde zamówienie

95. WIDEO-STUDIO MIRATOR Mirosław Puk,
Gdańsk
www.mirator.pl

• 15% zniżki na kopiowanie kaset VHS na DVD
• 10% zniżki na nagranie materiału filmowego z uroczystości rodzinnej
• 5% zniżki na postprodukcję (montaż) filmów rodzinnych
• 5% zniżki na transmisję wideo na żywo przez internet uroczystości rodzinnych.

96. Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik 
- Niepubliczne Przedszkole Motylek 
z Oddziałem Integracyjnym, Człuchów
www.centrumedukacyjne.com.pl

• 10% zniżki od obowiązującej ceny za pobyt stały dziecka w przedszkolu (zniżka łączy się z ulgami wynikającymi 
z umowy o świadczenie usług)

97. Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik 
- Zespół Wychowania Przedszkolnego 
Akademia Przedszkolaka, Człuchów
www.centrumedukacyjne.com.pl

• 10% zniżki od obowiązującej ceny za pobyt stały dziecka w przedszkolu  (zniżka łączy się z ulgami wynikającymi 
z umowy o świadczenie usług)

98. Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik 
- Żłobek Delfinek
www.centrumedukacyjne.com.pl

• 10% zniżki od obowiązującej ceny za pobyt stały dziecka wżłobku
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99. Szkółka Markiewicz, Koronowo
www.truskawka.pl

• rabat na świeże owoce: truskawek, malin i czeresni- 30 %; rabat na sadzonki truskawek i malin wyprodukowane 
w Szkółce - 30%

100. Iha-ha Marta Rabiasz, Zakopane • 30% ulgi na wypożyczenie jednego konika mechanicznego dla posiadacza Karty Dużej Rodziny

101. Activmed SPA Beskid Sp. z o.o., 
Nowy Sącz
www.spabeskid.eu

• 20% ulgi dla posiadacza Karty Dużej Rodziny na wszystkie zabiegi na ciało i twarz

102. Centrum Kultury w Gdowie
• Świetlica Wiejska w Niegowici
• Świetlica Wiejska w Cichawie
• Świetlica Wiejska w Nieznanowicach

www.ckgdow.pl

• 10% zniżki na zajęcia odpłatne organizowane w Centrum Kultury i Świetlicach Wiejskich dla posiadaczy Karty Dużej 
Rodziny

103. P.H.U Harp A.D. Trojan, Kraków
www.harp.4b.pl

• 15% na wszystkie usługi świadczone przez firmę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

104. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, Słubice
www.smok.slubice.pl

• 20% rabatu na seanse kinowe
• 20% rabatu na własne imprezy kulturalne

105. AUTO SERWIS Paulina Różańska, Olsztyn • wymiana opon - 30 zł
• konserwacja podwozia - 200 zł
• na pozostałe usługi - 20% zniżki

106. Copernicus Toruń Hotel, Toruń
www.copernicustorunhotel.com

• 20% rabatu od ceny pokoju w porzypadku rezerwacji więcej niż 1 pokoju lub 20% od ceny apartamentu. Rabaty 
udzielane od cennika z lady. Oferta nie obowiązuje w dniach 23-27.03. 2015 oraz we wszystkie weekendy paździer-
nika 2015 r.

• 20% rabatu na gry w kręgle
• 10% rabatu na usługi gastronomiczne w restauracji Sfera, 2-gie i 3-cie dziecko wejście gratis z rodzicami na basen 

w Copernicus Toruń Hotel

107. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Grudziądzu
www.pcprgrudziadz.pl

• konsultacje prawne (nieodpłatne) w Punkcie Interwencji Kryzysowej - poza kolejnością
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108. Firma Handlowa „Markiza” Spółka Jawna 
we Włocławku

• 10% rabatu na odzież niemowlęcą i dziecięcą do rozmiaru 164 cm

109. People Care Sp. z o. o., Wrocław
People Care Sp. z o. o. - Baby&Care, 
Warszawa
www.babyandcare.pl

• osoba, która podpisze z People Care umowę o współpracę w świadczeniu usług opiekunczych, może wskazać 
dwie osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnego szkolenia z pierwszej pomocy pediatrycznej. Warunkiem 
skorzystania z oferty jest dotrzymanie warunków umowy. Minimalna ilość zakontraktowanych i zrealizowanych 
godzin wynosi 12h w miesiącu.

110. Agnieszka Partyka Dzieciolandia+ Fabry-
ka Zabawy, Bielawa
www.dzieciolandia.eu

• ulga w wysokości 2 zł/każde dziecko przy zakupie biletów wstępu do sali zabaw, ulga w wysokości 25 zł przy orga-
nizacji urodzin dziecka z kdr w dzieciolandia+fabryka zabawy

111. Cinema 3D S.A.
C.H. Galeria Tęcza, Kalisz
C.H. Galeria Twierdza, Kłodzko
Galeria Leszno, Leszno
Galeria Świdnicka, Świdnica
Galeria Rywal, Biała Podlaska
www.cinema3d.pl

• ulga cenowa, tańsze bilety dla członków rodzin wielodzietnych w stosunku do normalnego cennika (od 2,00 do 
4,00 PLN taniej)

112. Ogród Dendrologiczny Samorządowy 
Zakład Budżetowy w Przelewicach
/ oferta ważna od 1.01.2015 do 
31.12.2015 r. /
www.ogrodprzelewice.pl

• zniżka 10% na bilety wstępu do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach

113. FUN Park sp. z o.o. - Rodzinny Park Te-
matyczny MAGICZNE OGRODY, Janowiec
www.funpark.biz.pl

• 10% rabatu na bilety wstępu do Parku Tematycznego MAGICZNE OGRODY, w okresie otwarcia Parku tj. od 1 maja 
do 30 września

114. Odkryta Pływalnia w Leksandrowej - 
Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu

• 5% ulgi na bilety dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

115. Miejsko - Gminne Centrum Kultury 
w Słomnikach
www.mgckslomniki.pl

• wszystkie zajęcia oraz warsztaty prowadzone przez instruktorów Miejsko-Gminnego Centrum Kultury – bezpłat-
nie,

• wszystkie koncerty, spektakle organizowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury – bezpłatnie.
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116. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
/ oferta ważna do 01.10.2016 r. /
www.ckis.pl

• 20% ulgi na bilety basenowe dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

117. Salon Fryzjerski - Beata Warszawska, 
Bydgoszcz

• 20 % ulgi na wszystkie usługi fryzjerskie

118. „SEMRAU” Sp. J. , Bydgoszcz
www.semrau.pl

• ulga dla posiadaczy KDR w postaci 10% rabatu na cały asortyment odzieży oferowanej do sprzedaży oraz za zgodą 
klientów przesyłanie indywidualnie informacji o wszelkich promocjach, które będą łaczone z udzielonym rabatem

119. Wektor Edukacja Sp. z o.o., Bydgoszcz
www.wektor.bydgoszcz.pl

• 40% rabatu na szkolenia w ofercie bieżącej

120. Akademia Urody Maria Marlęga, Mława
www.salon-fryzjerski-mlawa-166.zor.pl

• rabat 10% na wszystkie usługi fryzjerskie

121. „Apostrof” Spółka z o. o. - Sklep nie tylko 
papierniczy „Zygzak” WP - 

• C.H. Wola Park lok. G 046, Warszawa
• C.H. Arkady Wrocławskie lok.0.040, 

Wrocław
• sklep internetowy www.zygzak24.pl

/oferta ważna do 10.11.2016 r./

• 3% rabat na cały asortyment z wyłączeniem akcji promocyjnych i wyprzedaży

122. Fundacja Pożywienie Darem Serca, 
Warszawa
/oferta ważna do 31.10.2016 r./
www.vega-warszawa.pl

• 15% zniżka na zestawy obiadowe w lokalu (bez dostawy)

123. Jolanta Skrobowska Kancelaria Radcy 
Prawnego, Warszawa
/oferta ważna do 31.12.2015 r./
www.skrobowska.com

• 15% zniżki na usługi, pakiety usług w niższej cenie

124. Handel Stały i Obwoźny Sklep Przemy-
słowy Jordanka S, Ujazd

• 5% zniżki na dowolne produkty ze sklepu przemysłowego, tj. odzież, obuwie, pasmanteria
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125. Sklep z odzieżą dziecięcą „Patryczek” 
w Bydgoszczy
www.patryczek.pl

• 5 % zniżki na cały asortyment

126. OMEGA Małgorzata Grymuza Centrum 
Nauczania Matematyki MathRiders:

• Warszawa Wesoła
• Warszawa Wawer
• Warszawa Bemowo
• Warszawa Bielany
• Warszawa Ursynów
• Warszawa Białołęka
• Warszawa Targówek 
• Warszawa Ząbki
• Legionowo
• Kielce
• Płock
• Wrocław
• Lublin
• Gdynia
• Józefów
• Żyrardów
• Wejherowo

• 100 zł zniżki za roczny kurs nauki matematyki metodą MathRiders w Centrum Nauczania MathRiders dla każdego 
dziecka z KDR

127. P.P.H.U. „J.STARAK” Jacek Starak, 
Pilchowice
www.kierownik-budowy.pl

• dla usługi: kierownik budowy/rozbudowy domu jednorodzinnego dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 
• dodatkowy rabat od wynegocjowanej ceny w wysokości 10% wartości usługi

128. Spółdzielnia Socjalna MINERWA, Żywiec
www.minerwa.org

• rabat na karnet miesięczny w wysokości 10% na pobyt dziecka pod opieką opiekuna dziennego w „Bajkowej Kra-
inie”
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129. Kancelaria Radców Prawnych 
Klatka i Partnerzy, Katowice
www.radca.prawny.com.pl

ulga 20% dla następujących usług:
• udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie prawa
• sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych
• opracowywanie projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, 

uchwał, regulaminów i zarządzeń
• zastępowanie klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach
• reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami (w tym 

w postępowaniu grupowym), urzędami i innymi organami oraz wnoszenia wszelkich związanych z tym pozwów, 
podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism

130. S.C „AGADYTA”  Edyta Wilczak, Agata 
Krupa, Pierwsze Prywatne Przyjazne 
Przedszkole w Dąbrowie Górniczej
www.przedszkolepppp.com.pl

• ulga cenowa: brak wpłaty wpisowego przy 2 i kolejnym dziecku. Zmniejszona opłata za pobyt dziecka w przedszko-
lu i wszystkich dodatkowych zajęciach przy 2 i następnym dziecku

• wpisowe: zwolnione z wpłaty przy drugim i kolejnym dziecku,
• czesne za pobyt dziecka 0-3 godzin:

 - drugie dziecko - 200,00zł
 - trzecie dziecko - 120,00 zł
 - czwarte i kolejne dziecko - 100,00 zł,

• czesne za pobyt dziecka 3-6 godzin:
 - drugie dziecko - 250,00 zł
 - trzecie dziecko - 200,00zł
 - czwarte i kolejne dziecko - 150,00 zł,

• czesne za pobyt dziecka 6-8 godzin:
 - drugie dziecko - 300,00zł
 - trzecie dziecko - 250,00zł
 - czwarte i kolejne dziecko - 200,00zł,

• czesne za pobyt dziecka 8-12 godzin:
 - drugie dziecko - 350,00zł
 - trzecie dziecko - 300,00zł
 - czwarte i kolejne dziecko - 200,00zł

131. Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia 
Pomocy Szkole w Łodzi
www.bursalodz.pl

• pierwszeństwo w przyjęciu do bursy na dany rok szkolny, 
• 7% zniżki na czesne dla każdego dziecka (co miesiąc), darmowy nocleg w bursie dla rodziców i pozostałego rodzeń-

stwa (nie mieszkajacego w naszej bursie)
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132. Wytwórnia Mebli Zbigniew Kucharski 
w Swarzędzu
www.wytworniamebli.pl

• 15 % zniżki na wszystkie meble i wyroby meblarskie
• 50% zniżki na usługi stolarskie
• bony pieniężne na zakup kolejnych mebli o wartości od 100 zł do 1000 zł

133. PRESTIGE D&B, Toruń
www.oknaprestige.com.pl

• sprzedaż i montaż okien - 5%
• sprzedaż i montaż drzwi - 5%
• sprzedaż i montaż rolet - 5%
• sprzedaż i montaż, roletek, żluzji - 5%
• sprzedaż i montaż parapetów - 5%

134. Stanisława Tyl Salon fryzjerski ANGELIKA, 
Złockie
www.salon-fryzjerski-zlockie-994.zor.pl

• 30% zniżki - strzyżenie męskie
• 30% zniżki - strzyżenie damskie
• 50% zniżki - strzyżenie dzieci do lat 6
• w/w zniżki nie łączą się z innymi zniżkami udzielanymi okresowo przez Salon Fryzjerski „ANGELIKA”

135. Kryta Pływalnia w Chrzanowie
www.basen.chrzanow.pl

• BILET ULGOWY w godz. 6:30-16:00 - 7,00 zł, dopłata do biletu ulgowego do każdej następnej godziny - 1,60 zł
• BILET ULGOWY w godz.16:00-21:45 - 7,00 zł, dopłata do biletu ulgowego do każdej następnej godziny - 1,80 zł
• OSOBY PO UKOŃCZENIU 60 ROKU ŻYCIA - od poniedziałku do piątku w godz.8:00-16:00 - 8,00 zł, dopłata do biletu 

ulgowego do każdej następnej godziny - 2,00 zł
• BILET NORMALNY w godz. 6:30-8:00 - 7,00 zł, dopłata do biletu normalnego do każdej następnej godziny - 1,60 zł
• BILET NORMALNY w godz. 8:00-16:00 - 9,00 zł, dopłata do biletu normalnego do każdej następnej godziny - 2,30 zł
• BILET NORMALNY w godz. 16:00-21:45 - 10,50 zł, dopłata do biletu normalnego do każdej następnej godziny - 2,60 zł

136. Ryszard Grochot RCG Consulting Salon 
Fryzjerski „EWA”, Kraków

• ulga 20 % na strzyżenie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
• ulga 10 % na pozostałe usługi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

137. Firma Handlowo-Usługowa M-CAR 
Tomasz Czylok, Klatka i Partnerzy, 
Cieszyn

• 10% rabatu na cały asortyment

138. Mariusz Zalewski Perfect Event, Katowice
www.balonowedekoracje.pl

• ulga 10% na wykonanie dekoracji okolicznościowych, dowozu balonów helowych na uroczystości rodzinne
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139. GRUPA SURF s.c. Agnieszka Kiełczewska 
Michał Kiełczewski Szkoła Języków Ob-
cych, ul. Miętowa 5/5, 62-064 Plewiska
www.surf.com.pl

• 10% zniżki na podręczniki szkolne i językowe
• 10% zniżki na Międzynarodowe Certyfikaty Językowe ETS
• 5% zniżki na kursy językowe

140. ATAS Biuro Wyjazdów Językowych  
Warszawa, Biuro Sprzedażyy ATAS:

• Warszawa
• Bydgoszcz
• Katowice
• Kraków
• Łódź
• Poznań
• Wrocław

/oferta ważna od 1.01.2015 r./

• wakacyjne kursy językowe z katalogu Kursy językowe za granicą ATAS - 3% zniżki
• wakacyjne obozy językowe ATAS sp z o.o. o symbolach katalogowych: JA1, JA2, JA3, JPJ, JM1 - 5% zniżki
• wakacyjne obozy turystyczne ATAS sp. z o.o. o symbolach katalogowych: OF1, OG1, OW1, OW2 - 5% zniżki

141. „Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha” 
Sp. z o.o.
www.swietywojciech.pl
www.mojeksiazki.pl
www.ksiegarnia.diksw.pl

• 40% rabatu na wszystkie publikacje książkowe Wydawnictwa Św.Wojciecha
• 20% rabatu na wszystkie czasopisma Wydawnictwa Św. Wojciecha
• 15 % rabatu na wszystkie podręczniki szkolne do lekcji religii Wydawnictwa Św. Wojciecha
• 10% rabatu na cały asortyment dostępny w księgarni stacjonarnej przy Pl. Wolności 1, 61-738 Poznań
• rabaty nie łączą się z innymi promocjami

142. Restauracja - Hotel TWIST, Krosno • 50% zniżki na bilety wstępu do FIKOLAND plac zabaw dla dzieci Krosno ul. Jagiellońska 5

143. MM GROUP Marcin Maliszewski
Bawialnia Bajkowa Kraina, Kielce
www.bajkowa-kraina.eu

• 20 % na wszystkie usługi oferowane przez bawialnię: wejście jednorazowe, organizację przyjęcia urodzinowego 
lub innej imprezy okolicznościowej, organizacja imprezy plenerowej u klienta, udział w półkoloniach, feriach, opie-
ka dzienna, wypożyczalnia strojów karnawałowych, malowanie twarzy (face painting), pokaz baniek mydlanych, 
sesji fotograficznej itp

144. Finatio Krzysztof Szymański, Kielce
www.finatio.pl

• dla osoby korzystającej z bezpłatnego doradztwa i zawierającej umowę o kredyt hipoteczny za pośrednictwem 
Partnera w ramach programu rządowego Mieszkanie dla Młodych - bezpłatne świadczenie rzeczowe do wyboru 
w postaci: telewizor albo lodówka albo pralka o wartości maksymalnie 1.000 zł

• dla osoby korzystającej z bezpłatnego doradztwa i zawierającej umowę o kredyt hipoteczny za pośrednictwem 
Partnera w ramach programu rządowego Mieszkanie dla Młodych - bezpłatne ubezpieczenie na życie oraz bez-
płatne ubezpieczenie nieruchomości przez okres 12 miesięcy
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145. OPTOMET Salon optyczny Gabinet Opto-
metrii Piotr Przywecki, Starachowice
www.optomet.pl

• 15% zniżki na okulary dla dzieci
• 10% zniżki na okulary dla dorosłych
• 10% zniżki na soczewki kontaktowe

146. Biuro Podróży TOUR-RETOUR, Ostrowiec 
Świętokrzyski
www.tour-retour.pl

• 25% zniżki dla dzieci z rodzin wielodzietnych uczestniczących

147. Przedsiębiostwo Wielobranżowe 
VISUS sp. zo.o., Starachowice, Ostrowiec 
Świętokrzyski, Kielce
www.visus.org.pl

• 15% rabatu na zakup oprawek okularowych
• przy zakupie oprawek dla dzieci dodatkowo stopery okularowe za 0 zł

148. VISUS II, Starachowice
www.visus.org.pl

• ul. Kilińskiego 26, 27-200 Starachowice - 15% rabatu na zabiegi rehabilitacyjne
• ul. H. Sawickiej 3, 27-200 Starachowice - 5% rabatu na prywatne zabiegi operacyjne z zakresu: okulistyki, chirurgii 

ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii plastycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii onkologicznej

149. Kancelaria Radców Prawnych Grumowie 
i Procko s.c.
www.kgip.com.pl

• ulga w wysokości 50% ceny za porady prawne
• ulga w wysokości 70% ceny za prowadzenie spraw
• ulgi będą obliczane na podstawie kwot z aktualnego cennika Partnera

150. Przedszkole Niepubliczne Smerfuś Anna 
Mazur, Busko-Zdrój
www.przedszkolesmerfus.pl

• opłata za przedszkole - ulga cenowa 120 zł na każde dziecko miesięcznie
• zajęcia dodatkowe (języki obce, rytmika, taniec) - ulga cenowa 20 zł na każde dziecko miesięcznie
• podręczniki - ulga cenowa 80 zł na każde dziecko na rok
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - ulga cenowa 25 zł na każde dziecko na rok
• wycieczki - ulga cenowa w kwocie 40 zł na każdą wycieczkę łącznie z biletami wstępu
• opłata wpisowego - ulga cenowa 170 zł na każde dziecko jednorazowo
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1. Imed24 • 20% zniżki na usługi medyczne realizowane w Centrum Medycznym iMed24 z wyłączeniem stomatologii, ortodon-
cji, znieczulenia, szczepień i kontrastów

2.  Scanmed Multimedis S.A. • uprawnienia obowiązujące we wszystkich niżej wymienionych placówkach: 
 - konsultacje specjalistyczne: internista/pediatra/lekarz rodzinny - 50zł
 - pozostali specjaliści - 80zł (z wyłączeniem konsultacji profesorskich)
 - 10% rabatu na procedury operacyjne oraz hospitalizację
 - 15% rabatu na pozostałe usługi  z wyłączeniem procedur operacyjnych
 - 20% rabatu na zakup okularów korekcyjnych w Salonie Optycznym Scanmed Multimedis w Krakowie przy ul. 

Armii Krajowej 5
ADRESY PLACÓWEK:

• Jednostki szpitalne - Szpital św. Rafała 
1. Kraków: ul. Adama Bochenka 12

• Centra medyczne Grupy Scanmed Multimedis:
1. Kraków Armii Krajowej 5 oraz ul. Podgórska 36
2. Warszawa al. Niepodległości 107/109 
3. Poznań ul. Przemysłowa 46A
4. Wrocław ul. Krasińskiego 9 oraz ul. Parkowa 46
5. Pabianice ul. Mariańska 5
6. Katowice ul. Janusza Korczaka 10
7. Gdańsk ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5

3. Scanmed Multimedis S.A. w partnerstwie 
z WEBOLIT POLSKA Sp. z o.o.

• uprawnienia obowiązują we wszystkich wymienionych placówkach: 
 - konsultacje okulistyczne - 60 zł
 - konsultacje ortopedyczne - 80zł (usługa dostępna w Szpitalu Weiss Klinik)
 - 15% rabatu na pozostałe usługi z wyłączeniem procedur operacyjnych
 - 10% rabatu na procedury operacyjne oraz hospitalizację
 - 20% na zakup okularów korekcyjnych w Salonie Optycznym w Chorzowie (w Szpitalu WeissKlinik) i w Gliwicach

• ADRESY PLACÓWEK:
1. Szpital Weiss Klinik, Chorzów ul. Wiejska 4
2. Poradnia okulistyczna i salon optyczny, Gliwice: ul. Zygmunda Starego 24

4. Medicor3 • 10% rabat na komercyjne świadczenia medyczne udzielane przez Centrum Medyczne Medicor w Nowym Sączu
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5. Medycyna Ujastek
w Krakowie

• 10% rabatu od cennika ogólnego:
 - porada lekarza chirurga      
 - porada lekarza chirurga z tytułem doktora 
 - porada lekarza dermatologa
 - porada lekarza endokrynologa
 - porada lekarza ginekologa
 - porada internistyczna
 - porada lekarza kardiologa
 - porada lekarza kardiologa z tytułem doktora
 - porada lekarza laryngologa
 - konsultacja neonatologiczno-pediatryczna
 - porada lekarza neurologa
 - porada lekarza okulisty
 - porada lekarza psychiatry
 - porada lekarza pulmonologa
 - porada lekarza rehabilitacji
 - porada lekarza urologa

• 20% rabatu od cennika ogólnego
 - szkoła rodzenia
 - rezonans magnetyczny

6. DentAR s.c. Agata  
i Radosław Maksymowicz
Rzeszów

• 10% zniżki na profilaktykę, badania diagnostyczne, leczenie zachowawcze, endodoncję, estetykę, diagnostykę oro-
todonyczną w gabinecie DentAR s.c. Agata i Radosław Maksymowicz Rzeszów ul. Mickiewicza 21

• 10% zniżki na na profilaktykę, badania diagnostyczne, leczenie zachowawcze, endodoncję, estetykę , diagnostykę 
orotodonyczną w gabinecie DentAR s.c. Agata i Radosław Maksymowicz Glogów Małpolski ul. 11 Listopada 13

7. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna 
JAROSŁAW BRODA
Węgierska Górka

• rabat 25% na wszystkie zabiegi profilaktyczne, leczenie zachowawcze  i chirurgiczne, rabat 15% na leczenie prote-
tyczne
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8. Interdyscyplinarna Przychodnia Chorób 
Głowy „Premium Clinic” Barbara Walczak

• STOMATOLOGIA: bezpłatne przeglądy dla całej rodziny, bezpłatne czyszczenie zębów, fluoryzacja i dzieci, 30% zniż-
ki na wszystkie zabiegi stomatologii zachowawczej całej rodziny, 20% zniżki na leczenie ortodontyczne dzieci, 10% 
zniżki na leczenie protetyczne, chirurgiczne, implantologiczne dorosłych

• MEDYCYNA: 20% na konsultacje u specjalistów: laryngolog, neurolog, dermatolog, dietetyk, 10% zniżki na wszyst-
kie zabiegi u specjalistów, 20% zniżki dla kobiet (mamy z dużych rodzin) na zabiegi medycyny estetycznej

• LOGOPEDIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA: 20% zniżki na zajęcia dla dzieci u logopedy i na terapii pedagogicznej
• PSYCHOTERAPIA: 20% zniżki na sesje u psychoterapeuty

9. Implant-Art Piotr Stępień Indywidualna 
Praktyka Stomatologiczna

• 10% zniżki na leczenie stomatologiczne z wyłączeniem ortodoncji i implantologii

10. Zakład Optyki Okularowej Elżbieta Bisku-
pek
Zabrze

• 20% zniżki na kompletne okulary oraz bezpłatne badanie ostrości wzroku

11. Specjalistyczna Praktyka Stomatologicz-
na Anetty Howorus-Bartoszcze „Pani 
Ortodontka”

• 15% rabatu od cen cennikowych, na wszystkie usługi stomatologiczne świadczone przez gabinet. Rabat obowiązuje 
dla wszystkich członków rodziny (dzieci i rodzice) posiadających kartę, pod warunkiem zgłaszania się na okresowe 
kontrole stomatologiczne: dzieci co 3 m-ce, dorośli co 6 m-cy. Kontrole są bezpłatne

12. MILDENT Paweł Milejski
Chorzów

• stomatologia zachowawcza i estetyczna 10%, protetyka 10%, założenie aparatu ortodontycznego 10%

13. Rodzinne Centrum 
Położnicze KOALA
Kraków

• ulga procentowa: 10% zniżki na wszystkie usługi

14. Luxmed
/oferta ważna od 1.11.2014 r./
www.luxmed.pl

• placówki własne LUX MED Sp. z o.o., przez co należy rozumieć ogólnodostępne placówki medyczne LUX MED Sp. 
z o.o. działające pod marką LUX MED lub Medycyna Rodzinna, wskazane na stronie www.luxmed.pl

• 15% zniżki na wszystkie usługi dostępne w 70 placówkach własnych LUX MED i Medycyna Rodzinna w całej Polsce 
oraz szpitalu przy ul. Puławskiej 455 w Warszawie

15. Wojewódzki Szpital Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Jaroszowcu

• 10% na usługi komercyjne w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej, badań laboratoryjnych, badań diagnostycznych.

16. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika 
Rydygiera z siedzibą w Krakowie

• udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych z 10 % rabatem w stosunku do obowiązującego cennika
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17. 22 Wojskowy Szpital Uzdrowisko-Rehabi-
litacyjny SP ZOZ w Ciechocinku
www.22wszur.pl

• 10% ulgi - cena osobodnia pbytu pełnopłatnego według cennika na dany rok
• 5% ulgi - cena zabiegu leczniczego wg cennika na dany rok
• 10% ulgi - cena badań diagnostycznych we cennika na dany rok
• 5% ulgi - cena badań laboratoryjnych weg cennika na dany rok
• 5% ulgi - cena biletu rodzinnego na basen wg cennika na dany rok
• 10% ulgi  - cena biletu normalnego na basen wg cennika na dany rok
• 10% ulgi - cena biletu ulgowego na basen wg cennika na dany rok

18. Hadent Hanna Chaciewicz Spółka Jawna, 
Otwock
/oferta ważna do 1.12.2016 r./
www.hadent.pl

• 20% zniżki na badanie lekarskie
• 20% zniżki na znieczulenie
• 10% zniżki na lakowanie zębow
• 5% zniżli na wypelnienia w zębach mlecznych i stalych 
• 5% zniżki na czyszczenie zębow z osadu 5% zniżki na fluoryzację 5% zniżki na konsultację lekarską

19. Unicardia&Unimedica, Kraków
www.unicardia.pl

• 15 % rabatu na 
 - konsultacje specjalistyczne dorosłych i dzieci: alergologa, angiologa, andrologia, chirurga naczyniowego, chirur-

ga ogólnego, diabetologa, endokrynologa, elektro-kardiologia, fizjoterapeuty, flebologa, gastroenterologa, he-
matologa, hepatologa, internisty, kardiologa, kardiochirurga, laryngologa, logopedy, medycyny żywienia, nefro-
loga, neurochirurga, neurologa, onkologa, ortopeda, otolaryngologa, psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, 
pulmonologa, radiologa, radioterapeuty, reumatologa, seksuologa, transplantologa, urologa

 - specjalności dziecięce: chirurg, dermatolog, endokrynolog, laryngolog, otolaryngolog, kardiochirurg, kardiolog, 
logopeda, nefrolog, neurochirurg, onkolog, ortopeda, pediatra, radioterapeuta 

• 10 % rabatu:
 - diagnostyka Kardiologiczna
 - badanie EKG metoda Holtera
 - badanie wysiłkowe EKG
 - echo serca - USG serca
 - EKG spoczynkowe
 - Pracownia USG: USG jamy brzusznej, USG jąder i moszny, USG guzów głowy i szyi, USG tarczyce, USG nerek, 

USG ślinianek, USG węzłów chłonnych, USG tętnic kończyn, USG tętnic nerkowych, USG żył kończyn, USG serca, 
USG serca z kontrastem

 - Pracownia noworodków i niemowląt: USG głowy, USG szwów czaszkowych • USG kanału kręgowego, z wyłącze-
niem badań diagnostycznych krwi, cytologii, skleroterapii, badań histopatologicznych, testów alergologicznych, 
testów psychologicznych.
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1. Bank PKO • warunki cenowe produktów objętych ofertą w zakresie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (warunki ce-
nowe oferty)

 - warunki cenowe oferty przeznaczone są dla:
 - rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadze-

nie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto za Zero, usług bankowości elektronicznej oraz 
karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jedno dziecko posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy, z zastrzeżeniem pkt I.2

 - dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny, które zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie ra-
chunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto Pierwsze, usług bankowości elektronicznej oraz karty 
debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z rodziców posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy z zastrzeżeniem pkt I.2

 - nie uznaje się, że został spełniony warunek posiadania odpowiednio przez rodzica albo dziecko rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim SA, jeżeli rachunek bankowy prowadzony jest na pod-
stawie umowy konta Inteligo, Konta Codzienne Adm., Konta Spektrum Adm., Konta Ulubione Adm.

 - warunki cenowe oferty obowiązują od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., dla osób, o których 
mowa w pkt I.1, które zawrą umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w okresie od 
dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

 - warunki cenowe oferty polegają na obniżeniu opłaty miesięcznej za:
 - prowadzenie Rachunku PKO Konto za Zero do 0,00 zł
 - obsługę karty debetowej wydanej odpowiednio do Rachunku PKO Konto za Zero lub Rachunku PKO Konto 

Pierwsze do 0,00 zł
 - nie pobiera się również opłaty za otwarcie nowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z zachowa-

niem dotychczasowego numeru rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, prowadzonego przez PKO Bank 
Polski SA w przypadku przekształcenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PKO Ban-
ku Polskim w Rachunek PKO Konto za Zero

 - pozostałe stawki prowizji i opłat, nie wymienione w pkt I.4 i I.5, określa Tabela prowizji i opłat bankowych w PKO 
Banku Polskim SA dla osób fizycznych

• warunki cenowe oferty w zakresie kredytu odnawialnego
 - warunki cenowe oferty przeznaczone są dla rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy zawrą z PKO 

Bankiem Polskim SA umowę o Rachunek PKO Konto Za Zero i zamierzają zawrzeć z PKO Bankiem Polskim SA 
umowę o kredyt odnawialny z ubezpieczeniem lub bez ubezpieczenia.

 - warunki cenowe oferty polegają na obniżeniu prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego do 0,92 % nie mniej 
niż 30 zł.

 - pozostałe stawki prowizji i opłat, nie wymienione w pkt II.2, określa Tabela prowizji i opłat bankowych w PKO 
Banku Polskim SA dla osób fizycznych.
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Bank PKO • warunki cenowe oferty w zakresie Kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny.
 - warunki cenowe oferty przeznaczone są dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy spełniają warunki niezbęd-

ne do zawarcia z PKO Bankiem Polskim SA umowę o kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny.
 - warunki cenowe oferty polegają na obniżeniu prowizji za:

 » udzielenie kredytu mieszkaniowego do wysokości 50% wyznaczonej prowizji za udzielenie kredytu miesz-
kaniowego Własny Kąt hipoteczny

 » czynności związane z przeprowadzeniem kontroli na terenie budowy inwestycji przed wypłatą kredytu 
mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny do wysokości 0,00 zł

 » czynności związane z przeprowadzeniem kontroli nieruchomości przed zawarciem umowy o udzielenie 
kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny do wysokości 0,00 zł

 » czynności związane z przeprowadzeniem kontroli kredytowanej nieruchomości, potwierdzającej prawidło-
we wykorzystanie środków pochodzących z kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny po wypłacie 
ostatniej transzy do wysokości 0,00 zł,

 » czynności związane z dokonaniem przez PKO Bank Polski SA oszacowania wartości nieruchomości mającej 
stanowić zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny - od każdej nieruchomości do 
wysokości 0,00 zł

 - warunków cenowych ofert nie łączy się z:
 » warunkami innych ofert specjalnych bądź promocji obowiązujących w PKO Banku Polskim SA
 » innymi preferencjami wynikającymi z posiadania innych produktów PKO Banku Polskiego SA (np. Oszczęd-

nościowa Książeczka Mieszkaniowa)
 » uzyskaniem dodatkowych upustów cenowych w zakresie prowizji związanych z indywidualnymi warunkami.

 - Pozostałe stawki prowizji i opłat, nie wymienione w pkt III.2, określa Tabela prowizji i opłat bankowych w PKO 
Banku Polskim SA dla osób fizycznych.

• Warunki Cenowe Oferty w zakresie pożyczki gotówkowej.
 - Warunki Cenowe Oferty przeznaczone są dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy spełniają warunki niezbęd-

ne do zawarcia z PKO Bankiem Polskim SA umowę pożyczki
 - Warunki Cenowe Oferty polegają na obniżeniu oprocentowania w stosunku do oprocentowania pożyczki go-

tówkowej określonego w tabeli nr 4 ( która stanowi załącznik do załącznika do niniejszej umowy) dotyczącej 
oprocentowania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych oraz pożyczek – będących w ofercie, stanowią-
cej załącznik nr 1 do uchwały nr 383/E/2007 Zarządu w sprawie oprocentowania środków pieniężnych groma-
dzonych na rachunkach bankowych i kredytów udzielanych przez PKO Bank Polski SA klientom rynku detalicz-
nego (z poźn. zm.), z wyłączeniem pożyczki gotówkowej zabezpieczonej aktywami płynnymi, o:

 » 1 p.p. oraz 
 » dodatkowo o kolejne 2 p.p. (łącznie o 3 p.p.) w przypadku przedłożenia przez pożyczkobiorcę, posiadacza 

Karty Dużej Rodziny, dokumentów potwierdzających przeznaczenie minimum połowy środków z pożyczki 
na cel związany z edukacją dziecka posiadającego Kartę Dużej Rodziny
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2. Bank BOŚ • konto bez kantów: 0 zł za prowadzenie konta, 0 zł opłat za użytkowanie karty
• konto H20 dla dzieci: 0 zł za użytkowanie karty
• pożyczka w ROR: zwolnienie z prowizji (w wys. 1,75%) od udzielonej pożyczki
• karta kredytowa: zwolnienie z opłaty za wydanie karty
• pożyczka gotówkowa w dwóch wariantach do wykorzystania dla klienta: 

 - zwolnienie z prowizji wynoszącej 6% dla nowych klientów
 - zwolnienie z 50% prowizji za przyznanie pożyczki oraz zmniejszenie oprocentowania o 1 pp

• kredyt BOŚ EKO SYSTEM - finansowanie dla domu, oferta w dwóch wariantach:
 - zwolnienie z prowizji 1,5% kwoty kredytu
 - zwolnienie z 50% prowizji od udzielonego kredytu oraz zmniejszenie marży kredytu o 0,1 pp

• kredyt DOM ENERGOOSZCZĘDNY w dwóch wariantach:
 - zwolnienie z prowizji 2,5% kwoty kredytu
 - zwolnienie z 50% prowizji od udzielonego kredytu oraz zmniejszenie marży o 0,1 pp

• standardowy kredyt hipoteczny w dwóch wariantach:
 - zewolnienie z prowizji 2,0% kwoty kredytu
 - zwolnienie z 50% prowizji od udzielonego kredytu oraz zmniejszenie marży o 0,1 pp

3. Nadsański Bank Spółdzielczy (wszystkie 
placówki - 8 oddziałów, 3 filie, 13 punk-
tów obsługi klienta)
www.sanbank.pl

• kredyt gotówkowy „Bezpieczna Gotówka” - finansowanie dowolnych potrzeb - obniżenie oprocentowania kredytu 
o 2 pp. 

• kredyt mieszkaniowy „Nasz Dom” - finansowanie dla domu
 - obniżenie prowizji za udzielenie kredytu o min. 1% kwoty kredytu 

• konto osobiste JUNIOR - dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia
 - zwolnienie z opłat za przelewy krajowe, w tym do US i ZUS realizowane przez bankowość internetową
 - zwolnienie z opłat za używanie karty 

• konta osobiste STUDENT - dla osób uczęszczających do szkoły posiadającej status wyższej uczelni lub szkoły poli-
cealnej, które nie ukończyły 25 roku życia

 - zwolnienie z opłat za prowadzenie konta 
 - zwolnienie z opłat za przelewy krajowe, w tym do US i ZUS realizowane przez bankowość internetową 
 - zwolnienie z opłat za używanie karty 

• konto osobiste STANDARD
 - zwolnienie z opłat za prowadzenie konta
 - obniżenie opłat za używanie karty do 2zł /mc
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1. Ministerstwo Finansów • termin zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok zostanie skrócony do 30 dni od dnia złożenia 
zeznania podatkowego (pod warunkiem, że zeznanie zostanie wysłane drogą elektroniczną)

• oferta ważna od przyszłego roku podatkowego



Kontakt:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

e-mail: kdr@mpips.gov.pl

www.rodzina.gov.pl
 

Infolinia:
czynna w godz. 8:15-16:15

(22) 661 11 99


