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PARTNERZY W PROGRAMIE „KARTA DUŻEJ RODZINY” 

 

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „WADEMECUM”, ul. 12 Lutego 6,  

tel. 696-808-122 

• 15% zniżki na kurs prawa jazdy kat. B,  

• darmowe materiały szkoleniowe. 

 

2. Księgarnia POLANGLO, ul. Garbary 1, tel. (55) 232-88-05  

• 15% zniżki na podręczniki, 

• 10% zniżki na oferty okołopodręcznikowe (beletrystyka, gry, słowniki, 

pomoce   naukowe).  

 

3. Sand Valley Company Sp. z o.o. – pole golfowe w Pasłęku, tel. (55) 248-24-00 

• darmowa gra dla dzieci i młodzieży uczącej się, po okazaniu legitymacji 

 potwierdzającej kontynuację nauki, 

• 15% zniżki na usługi golfowe dla rodziców na polu golfowym Sand Valley.  

 

4. Firma handlowa „KWIATKOWSKI”, ul. Grunwaldzka 77c/4  zajmuje się 

sprzedażą odzieży i bielizny niemowlęcej, młodzieżowej, damskiej, męskiej  

i pościelowej: 

• 5% rabatu na dokonane zakupy. 

 

5. NaprawyKonsol.pl, Jarosław Daciuk ul. Smolna 3, tel. (55) 620-06-22 

• 10% - 30% zniżki na wypożyczenie konsoli wraz z osprzętem (1 dzień 10%, 

weekend 20%, 7 dni 30%), 

• 15% - 30%  zniżki na naprawę sprzętu typu: konsola do gier PS3, XBOX 

360  

i inne, 

• 10% - 30% zniżki na naprawę sprzętu typu: komputer, laptop. 

 

6. Exclusive Sport Elbląg, ul Hetmańska 5/23 i Kazimierzowo 35 

• 10% na cały asortyment. 

 

7. Paweł Serocki PESCOM – USŁUGI INFORMATYCZNE  

FanRobot - Nauka i Zabawa – zajęcia z budowy i programowania robotów  

w Szkole Podstawowej nr 12.  Zajęcia z FanRobot to doskonałe połączenie nauki  

i zabawy dla dzieci. Podczas zajęć budujemy a następnie programujemy roboty.  

Z nami nauka na pewno nie jest nudna. Dzieci rozwijają zainteresowanie naukami 

ścisłymi, nieustannie poznają zagadnienia ze świata informatyki, matematyki, fizyki 
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czy mechaniki. Uczą się również technicznego słownictwa w języku angielskim. 

Podczas zajęć wprowadzamy dzieci w nowoczesny świat robotyki. Poznajemy, 

różne konstrukcje robotów oraz ich zastosowanie w życiu codziennym. Na każdych 

zajęciach krok po kroku budowany jest inny fantastyczny robot. Za pomocą łatwego 

obrazkowego języka programowania nasze roboty ożywają.  

• 15% zniżki za każdy miesiąc nauki z FanRobot (zniżka dotyczy każdego 

dziecka w rodzinie). Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-12lat. 

 

8. Rodzinny Park Rozrywki Nowa Holandia – Nowe Pole 1b 

• 10% zniżki na bilety wstępu. 

 

9. KM Bike sklep rowerowy, ul. Grunwaldzka 2/29 

• 10% rabatu na cały asortyment sklepu poza towarami przecenionymi – 

zakup możliwy raz w roku kalendarzowym – oferta nie łączy się z bieżącymi 

promocjami. 

 

10. POLISZYNEL, ul. Wspólna 11-13 tel. (55) 235-11-29 

• 10% zniżki na wszystkie dania obiadowe przy ul. Wspólnej 11-13 w Elblągu 

-  Bufet w Domu Studenta. 

 

11. Centrum Terapii i Diagnozy, ul.  Warszawska 54/62, tel. 509-697-173, 

pomoc@centrumdiagnozy.pl 

• 15% zniżki za każdą godzinę indywidualnej terapii psychologicznej i/lub 

pedagogicznej, 

• 20% zniżki za pakiet spotkań (4 godz.) z psychologiem i/lub pedagogiem  

za miesiąc. 

Terapia dotyczy dzieci i młodzieży w każdym wieku: 

- dzieci i młodzież ze sprzężoną niepełnosprawnością, z trudnościami 

rozwojowymi tj.: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, zespół Retta,  

z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami neurologicznymi oraz 

genetycznymi, z uogólnionymi zaburzeniami w komunikowaniu się, z 

ADHD, mózgowym porażeniem dziecięcym, opóźnieniem 

psychoruchowym, wcześniactwem, 

- z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi, społecznymi,  

z trudnościami wychowawczymi, problemami szkolnymi, 

- z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, zburzeniami funkcji wzrokowych  

i słuchowych. 
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12. MJ PAZNOKCIE, ul. Pestalozziego box 83 

• 10% rabatu na artykuły fryzjerskie - oferta nie łączy się z bieżącymi 

promocjami, 

• 20 % rabatu na pozostały asortyment - oferta nie łączy się z bieżącymi 

promocjami. 

 

13. Niepubliczne Przedszkole „BALONIK”, ul. Legionów 31 

• 20 % zniżki na czesne 

W zakres czesnego wchodzi kompleksowa usługa opiekuńczo-dydaktyczno-

wychowawcza, w tym m.in. wyżywienie (własna kuchnia), siedem rodzajów 

zajęć stymulujących rozwój dziecka (aktualnie: język angielski 2 x w 

tygodniu, gimnastyka korekcyjna, rytmika, warsztaty fotograficzne, warsztaty 

teatralne, zajęcia karate, zajęcia logopedyczne), uroczystości (bez 

dodatkowych kosztów: Mikołajki, Walentynki, urodziny każdego dziecka z 

tortem  

i prezentem, wyjścia i wycieczki itp), nieograniczony ilością godzin pobyt 

dziecka w dni robocze od 06.30 do 18.30. W roku szkolnym 2013/2014 czesne 

wynosi 440,00 zł, dla rodzin objętych „Kartą Dużej Rodziny” 352,00 zł. 

 

14. Aqua SPA Hotel Młyn, PROZAMECH P.M.iR.U.E. Stefan Kotowski                         

ul. Kościuszki 132, tel.: (55) 235-04-70 

 

• 15% rabatu na  bilety wstępu do Aqua SPA Hotel Młyn Oferta dotyczy 

biletów umożliwiających korzystanie z: 

     - niecki pływackiej, 

     - niecki rekreacyjnej z wodospadem, leżankami powietrznymi, biczami 

       wodnymi i gejzerem wodnym, 

     - brodzika dziecięcego ze zjeżdżalnią i parasolem wodnym, 

     - jacuzzi. 

                  Rabat nie obejmuje strefy saun. 

 

15. EL – HURT – Hurtownia Artykułów Gospodarstwa Domowego, Tadeusz 

Sznaza 

ul. Królewiecka 211A i ul. Malborska 53 

 

• 5% rabatu na wszystkie artykuły nie objęte promocjami. 

 

16. Spółdzielnia Inwalidów „Postęp”, ul. Fromborska 2 
 

• 20% rabatu na zakupione produkty tj. obuwie dziecięce i galanterię 

skórzaną.  
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17. Wyższa Szkoła Jazdy, Wojciech Dziewulak, ul. Robotnicza 197 

 

• 50 zł zniżki na kurs prawa jazdy kat. B w przypadku jednego kursanta,  

• 100 zł (za osobę)zniżki na kurs prawa jazdy kat. B w przypadku dwóch  lub 

więcej kursantów z tej samej rodziny. 

18. Salon fryzjersko – kosmetyczny TRENDY, ul. Kosynierów Gdyńskich 4a 

⚫ 20% rabatu na usługi kosmetyczne i fryzjerskie wykonywane w salonie. 

 

19.  AUTO Land Polska Spółka Akcyjna 

⚫    5% - 20% rabatu na cały asortyment w sklepach w Elblągu: 

                  przy ul. Grunwaldzkiej 2 (teren Giełdy Elbląskiej) oraz 

                  przy ul. Królewieckiej 115. 

 

20. Water & Life Jakub Węsierski, ul. Nowogródzka 9/3 

 

• Zniżka 10% na zajęcia indywidualne z nauki pływania 

• Zniżka 5% na zajęcia grupowe z nauki pływania 

• Zniżka 10 % na półkolonie. 

 

21. FEMMED Położnictwo i Ginekologia Praktyka Lekarska, Lekarze Joanna 

Bilkiewicz-Zaryjewska i Dariusz Zaryjewski Spółka partnerska, 

ul. Wyczółkowskiego 3 B 

 

• Zniżka 20% na porady lekarskie związane z ciążą 

• W trakcie badań USG prezentacja 3D/ 4D nienarodzonego dziecka – 

nieodpłatnie 

• Zniżka 10% na porady i usługi związane z antykoncepcją. 

 

22. „MJ Cosmetics Center” – Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna Julita Krauze, 

ul. Pestalozziego box 83, 85 

 

• 10% rabatu na artykuły do stylizacji paznokci, 

• 10% rabatu na artykuły fryzjerskie, 

• 10% rabatu na artykuły do stylizacji rzęs, 

• 10% rabatu na artykuły jednorazowe. 

 

23. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HARNAŚ 2” Bogumiła Pelczarska, 

Elbląg ul. Lotnicza 1 
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• 10% rabatu na usługi oponiarskie i zakup nowych opon, 

• 10% rabatu na wymianę klocków hamulcowych, 

• 10% rabatu na wymianę oleju. 

 

24.  AKUMAX 100 Agata Dumała z siedzibą w Orłowie, przy ul. Mickiewicza 10,  

82-100 Nowy Dwór Gdański 

 

• 5% zniżki na sprzedaż akumulatorów do wszystkich rodzajów pojazdów  

oraz darmowy dowóz na miejsce, darmową wymianę i darmowy test instalacji 

elektrycznej auta na terenie Elbląga i okolic do 15 km 

 

25. Socatots - maluszki w akcji. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 0,5 do 5 

roku życia Elbląg, ul. Mickiewicza 24/ 6 

 

• 20% zniżki na udział w zajęciach dziecka wraz z opiekunem. 

 

26. Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „SOWA” Karolina Szawara  

Elbląg, ul. H. Barona 8/4 

 

• 20% rabatu na korepetycje z języka polskiego, matematyki i języków obcych, 

• 20% rabatu na kursy przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu 

gimnazjalnego i matury, 

• 20% rabatu na warsztaty artystyczne: decoupage, nauka gry na gitarze. 

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „SOWA” zastrzega sobie prawo do 

nieutworzenia kursu grupowego w przypadku gdy nie zbierze się wymagana liczba 

chętnych osób.  

Centrum świadczy usługi z dojazdem do ucznia. 

 

27. Niepubliczny Punkt Przedszkolny SAFARI, Elbląg, ul. Gen. K. Pułaskiego 1 f, 

 

• 10% rabatu na czesne w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SAFARI  

w Elblągu. 

 

28. VISAGE Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, przy ul. Sulimy 1 

 

• 20% zniżki od wszystkich usług fryzjerskich, które są oferowane w Centrum 

Handlowym Ogrody w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 152 box 49. 
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      29. Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk”, 

           Elbląg ul. Wyżynna 9 

• 20 % zniżki na czesne  

Przedszkole cieszy się największą popularnością wszelakich atrakcji o ugruntowanej 

pozycji i renomie oraz jedynym w Elblągu profilem artystyczno-językowym. 

Działamy w oparciu o najlepsze wzorce, doświadczenie i sprawdzone procedury. 

Nasze priorytety to radość dzieci i zadowolenie rodziców. Dzieci i ich potrzeby są dla 

nas inspiracją. Robimy wszystko, żeby naszym podopiecznym zagwarantować 

bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo i prawidłowy rozwój, zwracając szczególną 

uwagę na ich indywidualne potrzeby i talenty. 

Co nas wyróżnia? 

➢ Godziny otwarcia - 6:30 do 19:00, Monitoring/Lustro Weneckie – podgląd dla 

rodzica, Małe grupy , Zajęcia dodatkowe stymulujące rozwój dziecka – Rytmika  

z gitarą, zabawy z piosenką, Taniec w Szkole Tańca „Broadway”, Warsztaty 

plastyczne, Spotkania ze sztuką, Warsztaty teatralne, Warsztaty kulinarne 

„Kuchcikowo”, Zajęcia nauki i doskonalenia pływania, Gimnastyka, Robotyka Lego, 

Nauka jazdy na nartach, Języki obce : język angielski cały tydzień ( dla wszystkich 

grup wiekowych), język włoski, Wakacje w przedszkolu, Wesołe soboty - 

przedszkole w tym dniu czynne jest w godzinach od 8:00 – 16:00., „Miesięczny plan 

aktywności twórczej dziecka”, Adaptacja na wesoło przez cały rok, Kadra – 

ludzie z pasją, Wzorowe przygotowanie do szkoły, Bezpieczny, duży(pow. 700 

m2) własny plac zabaw, Podróże małe i duże - każdego miesiąca przedszkole 

organizuje dwie atrakcyjne wycieczki ( od Łeby po Mazury), Piżama Party – co 

piątek dzieci mają możliwość nocować w przedszkolu, Kino Bambino- oglądanie 

bajek na dużym ekranie, Bale w „Kazimierzówce”, Aukcja Charytatywna.  

A to wszystko, i jeszcze więcej za jedyne 490 zł.  

Jeśli chcesz razem z Nami przeżyć niesamowite przygody, a w swojej głowie 

pozostawić masę najpiękniejszych wspomnień, to nie czekaj do września!  

Zacznij przygodę z „Małym Europejczykiem” już dziś ! 

Kontakt : Dyrekcja Przedszkola 515-406-883 

 

     30. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, ul. Bohaterów 

 Westerplatte 17         

▪ bezpłatne prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

▪ 50% zniżki na prowizje od wszystkich kredytów gotówkowych i w rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowym. 

  w Oddziale w Elblągu, ul. Zacisze 14-16 

  Punkt Kasowy w Elblągu, ul. Wyspiańskiego 18 

  Punkt Kasowy w Elblągu, ul. Płk. Dąbka79 
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     31. DMN Mirosław Naumczyk z siedzibą w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2/B 6  

           Box - 15 Hala Elzam 

 

▪ 5 % - 15 % rabatu na cały asortyment firmy ANBO, tj. drzwi pokojowe, wejściowe 

wewnętrzne i zewnętrzne 

▪ 10 % zniżki na rolety wewnętrzne firmy FINEZJA 

▪ 10 % zniżki na parapety wewnętrzne i zewnętrzne 

▪ 10 % zniżki na okna pcv /REHAU/ 

▪ 10 % rabatu na montaż ww. asortymentu 

   

32. Szkoła Tenisa Score Piotr Skorek z siedzibą w Elblągu ul. Daszyńskiego 1 

▪ 10% zniżki na wynajem kortu squash w Klubie Squash przy ul. Grunwaldzkiej 135 

▪ 10% zniżki na zajęcia indywidualne z trenerem 

▪ 5% zniżki na udział w półkoloniach organizowanych przez Szkołę Tenisa Score 

 

33. Hippo Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z siedzibą w Kielcach  

      ul. Pawia 7/ 29 

 

▪ 10% zniżki na zakupy wszystkich produktów w sklepie internetowym z pościelą 

dziecięcą 

      http://hippo-sklep.pl/posciel_dla_dzieci.html 

 

34. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Warszawie  

        ul. Raabego 13 

▪ Ubezpieczenia Komunikacyjne : - 15% zniżki 

1. Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów(OC). 

2. Auto-Casco (AC+KR) – nie dotyczy ryzyk dodatkowych. 

Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów 

osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo – osobowych o DMC  

do 3,5 tony. 
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▪ Ubezpieczenia Majątkowe i Rolne: - 30% zniżki 

1. Bezpieczna Rodzina (z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM). 

      2. Bezpieczny Dom w budowie. 

      3. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. 

      4. Bezpieczna Zagroda. 

      5. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa    

          rolnego. 

Zniżka łączy się z innymi zniżkami udzielonymi przez TUW „TUW”. 

Zniżka naliczona jest iloczynowo. 

Zniżka obniża próg składki minimalnej w każdym z ww. ubezpieczeń. 

Ulgi, o których mowa będą dokonywane w placówce w Elblągu, przy ul. Królewieckiej 

108, a także w innych jednostkach Towarzystwa oraz w siedzibach współpracujących 

z TUW „TUW” Agencjach ubezpieczeniowych. 

 

35. Handel Art. Przemysłowymi "RADEX" s. c. w Elblągu ul. Giermków 9 

 

▪ 20 % zniżki na odzież Reporter Young (122 - 176) 

▪ 5 % zniżki na pozostałą odzież 

▪ 5 % zniżki na zabawki 

 

36. Przychodnia Weterynaryjna DOGTORZY A. Kozłowska W. Piotrowski s. c.  

w Elblągu ul. Fromborska 2a  

 

▪ 10% zniżki na wszystkie usługi w przychodni  

(nie dotyczy zakupu leków, środków pielęgnacyjnych i karm dla zwierząt 

 

37. PHU "Jaś i Małgosia" Oddział Elbląg ul. Grunwaldzka 2, bud. 6, lok. 88  - 

Hala Elzam 

 

▪ 5% zniżki na cały asortyment oferowany w sklepie "Jaś i Małgosia"  

przy płatności gotówką 
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38. Haiku Studio Michał Pliszka w Chojnicach 89-600, ul. Mickiewicza 35/ 7   

▪ 10% rabatu w Agencji interaktywnej Haiku Studio na wszystkie usługi - tworzenie 

i pozycjonowanie stron internetowych, projektowanie materiałów reklamowych - 

ulotek, plakatów, wizytówek czy rodzinnych kalendarzy.  

Oferta dostępna na stronie: http://haiku.com.pl 

▪ 5% zniżki w sklepie internetowym Ogrodolandia https://ogrodolandia.pl  

można zakupić wysokiej jakości meble ogrodowe, architekturę oraz dodatki na taras 

od wielu znanych krajowych i zagranicznych producentów.  

  Rabat nie łączy się z innymi promocjami, które obowiązują w sklepie. 

 

39. Związkowy Klub Sportowy Olimpia Elbląg,  ul. Agrykola 8 

 

1) Zakup biletów wstępu i karnetów w przedsprzedaży na mecze mistrzowskie II ligi piłki 

nożnej 

2) Zakup biletów w przedsprzedaży na mecze mistrzowskie seniorów z kartą dużej rodziny: 

Trybuna VIP – 20 zł 

Trybuna A1 i A2 – 8 zł 

Trybuna Łuk – 4 zł 

3) Zakup karnetów na 7 meczów mistrzowskich seniorów z kartą dużej rodziny: 

Trybuna VIP – 150 zł 

Trybuna A1 i A2 – 60 zł 

Trybuna Łuk – 30 zł 

Karnet obejmuje również mecz Olimpia Elbląg – ŁKS Łódź, na który cena biletu będzie 

wyższa. 

Przy zakupie 3 biletów na kartę dużej rodziny czwarty i kolejne bilety za 0 zł. 

 

 

 40. EMPIK SCHOOL w Elblągu,  ul. Armii Krajowej 7 - 8 

    Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,  

    Warszawa 00-807, Al. Jerozolimskie 96 

     

1) Kurs językowy dla dorosłych -10 % zniżki 

2) Kurs językowy dla młodzieży -10 % zniżki 

3) Kurs językowy dla dzieci -10 % zniżki. 

http://haiku.com.pl/
https://ogrodolandia.pl/
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41. "Świat Kwiatów" Marcin Skora,  

     Warszawa 04-157, ul. Sulejowska 56/58 lok. 215  

 

- 5% zniżki na cały asortyment oferowany w sklepie poprzez stronę internetową 

www.sklep.swiatkwiatow.pl 

 

 

 42. ACTIVITY PARK w Elblągu przy ul. Fabrycznej 5 

 

- bilet wejścia na trampoliny - 20 % zniżki 

- bilet wejścia na klockownie - 20 % zniżki 

 

 43. TOVI Krzysztof Wójcik, Przedmieście Czudeckie 371 A, 38-120 Czudec  

 

- 10 % rabatu na zajęcia z języka niemieckiego 

   on-line poprzez stronę internetową https://easydeutsch.pl/kursy/niemiecki-online/ 

- 10 % rabatu na ręcznie szyte kołdry z wełny alpaki  

  on-line poprzez stronę internetową https://dralpaka.pl/sklep/ 

 

 44. FOTOEXPRESS SP. Z O.O. , ul. Mielczarskiego 8/58, 02-798 Warszawa  

- 10 % rabatu na zdjęcia do oficjalnych dokumentów wykonane on-line przy pomocy 

własnego smartphona po wejściu na stronę internetową www.passport-photo.online/pl, 

zniżkę należy zgłosić telefonicznie pod nr telefonu 888-551-271 

 

45. VocApp sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 8/58, 02-798 Warszawa 

 

⚫ 10% zniżki na wszystkie dostępne na stronie kursy językowe i Konto Premium.  

Zniżki łączą się z promocjami na stronie www.fotoexpress.biz  

 Zniżki będą dokonywane po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem: 

 fiszkoteka@fiszkoteka.pl wpisując w temacie maila „Fiszkoteka – Elbląg Karta Dużej 

 Rodziny”. 

 

 

 

http://www.fotoexpress.biz/
mailto:fiszkoteka@fiszkoteka.pl
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46. Sunvita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lektykarska 11,  

01-687 Warszawa 

 

⚫  5% zniżki na produkty marki "POSCH" 

⚫  5% zniżki na produkty marki "EchtVital" 

dostępne na stronie internetowej www.sklephildegarda.pl 

przy złożeniu zamówienia należy podać Hasło: Elblag 

 

 

 

 

mailto:fiszkoteka@fiszkoteka.pl

