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INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

OPIEKA NAD DZIEĆMI
I SALE ZABAW
50%
Przedszkole Niepubliczne
„Akademia Smyka”
ul. Sybiraków 27
66-400 Gorzów Wlkp.
www.akademia-smyka.cba.pl

zniżki na czesne za przedszkole,
w tym na wyjazdy, książki, zajęcia
dodatkowe np. język angielski,
logorytmikę, taniec,
zajęcia korekcyjne, itp.

Askalandia s.c.
Karolina Wieczorek, Anna Bzowa
Al. Konstytucji 3 Maja (CH Askana)
66-400 Gorzów Wlkp.
www.askalandia.pl

10 %
zniżki na bilet wstępu

15 %
- ulgi na karnet na zajęcia dla dzieci
(m. in. na zajęcia umuzykalniające
dla bobasów, zajęcia z baletu
FRUWAJĄCA AKADEMIA TAŃCA
dla
najmłodszych, mix dance,
DARIAN WIESNER
akrobatyki,
modern jazz),
ul. Juliusza Kossaka 1-3
zniżki
na
zajęcia
dla dorosłych
66-400 Gorzów Wlkp.
(m. in. joga, pilates, zdrowy kręgosłup,
relaks),

10 %
-rabatu na półkolonie letnie i zimowe

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

OPIEKA NAD DZIEĆMI
I SALE ZABAW
„Kolorowe Motyle" Sp. z o.o.
ul. Dekerta 53
66-400 Gorzów Wlkp.
www.kolorowemotyle.pl

10 %
zniżki na czesne za żłobek
/przedszkole na każde dziecko

10%
Chatka Małolatka
(przedszkole i klub dziecięcy)
ul. Dekerta 93
66-400 Gorzów Wlkp.
www.chatkamalolatka.edu.pl

zniżki na pobyt jednego dziecka
w przedszkolu/ klubiku dziecięcym
„Chatka Małolatka”

20%
zniżki na pobyt rodzeństwa
w przedszkolu/ klubiku
dziecięcym „Chatka Małolatka”

125zł
zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka
w żłobku miejskim, w przypadku
posiadania przez dziecko Gorzowskiej
Karty Dużej Rodziny
Żłobki Miejskie
www.zlobki-gorzow.pl

150,00 zł
zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka
w żłobku miejskim, w przypadku
posiadania przez dziecko Gorzowskich
Kart: Dużej Rodziny i Mieszkańca

20 pkt.
rekrutacyjnych w naborze do żłobków,
każde kolejne dziecko - po 5 pkt.

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

OPIEKA NAD DZIEĆMI
I SALE ZABAW
Całkowite zwolnienie z opłat
za przebywanie dziecka
w przedszkolu publicznym
(opłata wyłącznie za wyżywienie)

Przedszkola Miejskie

Żłobek „Chatka Puchatka”
Jacek Kurowski
ul. Saska 8
66-400 Gorzów Wlkp.
www.chatkakubusiapuchatka.edu.pl

Sala zabaw dla dzieci
FIKOLAND
ul. Mościckiego 13
66-400 Gorzów Wlkp.
www.salezabaw.com.pl

10 %
zniżki na czesne za żłobek

20 %
zniżki na bilet wstępu do sali zabaw
– bez limitu czasu.

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

DLA DOMU I OGRODU
10%
Agro-Oaza
ul. Mała 1
66-400 Gorzów Wlkp.

Studio Mebli AK
Andrzej Klimczak
ul. Śląska 64H
66-400 Gorzów Wlkp.
www.meble-gorzow.pl.tl

zniżki na:
- nasiona
- doniczki
- ziemię
- środki ochrony roślin

7%
zniżki na zakup mebli

30%
Centrum Dekoral Professional
ul. Myśliborska 19
66-400 Gorzów Wielkopolski
www.centrumdekoral.pl

zniżki na zakup Farby
Dekoral Professional,

30%
zniżki na zakup Farby Sigma

10%
zniżki na zakup narzędzi malarskich

Centrum Handlowe Lider
Zbigniew Ostaszewski
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
www.lidermeble24.info

MEBLE4YOU
ul. Myśliborska 19
66-400 Gorzów Wlkp.
www.meble-4you.pl

10 %
zniżki na zakup mebli

15%
zniżki na zakup mebli i artykułów
wyposażenia wnętrz

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

DLA DOMU I OGRODU
15 %
zniżki przy zakupie
i montażu zestawu kolektorów
słonecznych

5%
piTERN sp. z o.o.
ul. Serdeczna 8
62-080 Przeźmierowo
k. Poznania
www.pitern.pl

zniżki przy zakupie i montażu
zestawu fotowoltaicznego

10 %
zniżki przy zakupie
i montażu zmiękczacza wody

10 %
zniżki przy zakupie i montażu kotła CO

7%
zniżki przy zakupie
i montażu pompy ciepła

15%

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Śląska 95
66-400 Gorzów Wlkp.
www.pwik.gorzow.pl

zniżki od ceny brutto na
następujące usługi:
montaż podwodomierza
(materiały
zleceniodawcy/wykonawcy)
plombowanie wodomierza
z zamknięciem i otwarciem
dopływu wody/ponowne
plombowanie wodomierza
zamknięcie oraz otwarcie
dopływu wody na wniosek
odbiorcy
ponowne uruchomienie
przyłącza
wodociągowego/kanalizacyjnego
czyszczenie przyłącza
kanalizacyjnego, praca
samochodu specjalistycznego do
ciśnieniowego mycia kanałów

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

DLA DOMU I OGRODU
Usługi Hydrauliczne
Edward i Adam Nyka
ul. Puszkina 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 602 809 240
www.hydraulik-gorzow.pl

20 %
zniżki na usługi hydrauliczne
(bieżące naprawy awarii CO i CWU)

Ratex
Sławomir Banasiak
ul. Młyńska 13/7 (w podwórzu)
66-400 Gorzów Wlkp.
zniżki na cały asortyment hurtowni
www.ratex.net.pl
www.facebook.com/
RATEX.Tekstylia.domowe

5%

18%

Bokaro Szeligowscy
spółka jawna
ul. Kobylogórska 16
66-400 Gorzów Wlkp.
www.facebook.com/pages/
Bokaro-Gorzów/
333506453510049

zniżki na zakup:
- płytek, gresu;
- wyposażenia łazienek;
- klejów, fug;
- wanien, kabin prysznicowych*
* zniżka nie łączy się z innymi promocjami

10%
zniżki na dowolną usługę
wykonania mebli na wymiar
wedle wymagań klienta

STUDIO DESIGN 1985
ul. Spichrzowa 8
66-400 Gorzów Wlkp.
www.1985-design.com

5%
zniżki na wykonanie projektu wnętrza

Ogrodolandia – sklep internetowy
www.ogrodolandia.pl

5%
zniżki na meble ogrodowe,
architekturę i akcesoria na taras

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

DLA DOMU I OGRODU
5%
OGRODOSFERA
sklep internetowy
http://ogrodosfera.pl

zniżki na cały asortyment
w sklepie internetowym
Ogrodosfera
(www.ogrodosfera.pl ) .
Zniżka nie dotyczy kosztów
transportu. Ona nie łączy się
z innymi promocjami i obniżkami.

10 %
PPHU „JUR-TOM” s.c.
Wawrów 24

„Świat Kwiatów” Marcin Sikora
ul. Sulejkowska 56/58 lok. 215
04-157 Warszawa

Meblobranie.pl sp. z o. o,
ul. Al. Jana Pawła II 27,
00-867 Warszawa

- zniżki na stałą zabudowę mebli
kuchennych według projektu
wraz z montażem i transportem,
- rabatu na AGD do kompletu mebli,
- ulgi na zakup baterii
i zlewozmywaków.

5%
- rabatu na cały asortyment
sklepu internetowego,

5%
zniżki na cały asortyment sklepu
internetowego www.meblobranie.pl
(z wyłączeniem produktów
w promocji czasowej)

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

DLA DOMU I OGRODU
5%

Global Income s.c,
ul. Chwaszczyńska 133A,
81-571 Gdynia

zniżki na cały asortyment zgromadzony
w sklepach internetowych:
* www.dmuchane.pl
* www.janshop.pl
* www.sofotel.pl
* www.trampolinyogrodowe.pl
* www.berdsen.pl
(rabat przyznawany jest we
wszystkich wyżej wymienionych
sklepach internetowych,
od ogólnej wartości zamówienia
klienta po uprzednim
skontaktowaniu się z Infolinią
sprzedawcy pod numerem
tel. 080100610 – opłata jak
za standardowe połączenie
wg stawek operatora)

10 %
Jajo Strusia J.M.J.
Ciszewscy Sp. j.,
ul. Przemysłowa 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski

Świat worków
Rizio Mateusz Ruszewski
www.swiatworkow.pl
Załakowo 83
83-432 Kamienica Królewska

- zniżki na cały asortyment
w sklepach stacjonarnych
przy ul. Przemysłowej 10
i Wróblewskiego 35 w
Gorzowie Wielkopolskim
- zniżki na cały asortyment
w sklepie internetowym
www.forte-meble.pl
na kod rabatowy KDR .

5%
zniżki na cały asortyment
dostępny na stronie internetowej

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

EDUKACJA
10%
Wyższa Szkoła Biznesu
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.

- zniżki na studia I stopnia,
- ulgi na studia podyplomowe,

5%
rabatu na kursy językowe.

15%
Akademia Nauki
Marcin Matusik
ul. Łokietka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
www.akademiagorzow.pl

Centrum Tańca
Fan Dance
Anna i Grzegorz Depta
ul. Kosynierów Gdyńskich 21B
66-400 Gorzów Wlkp.
www.fandance.pl

Ośrodek Szkolenia Kierowców
"MIKRUS "
Andrzej Kawalec
ul. Spokojna 72-73
66-400 Gorzów Wlkp.
www.mikrus.net

zniżki dla każdego dziecka na
wszystkie kursy organizowane
i prowadzone przez Akademię Nauki
tj. kursy sprawnego czytania,
koncentracji, rozwoju
inteligencji, technik pamięciowych
i relaksacyjnych

10 %
10% zniżki na naukę tańca
dla dzieci oraz
dla młodzieży uczącej się

15 %
zniżki na kurs prawo jazdy A, B i C
oraz wózki widłowe

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

EDUKACJA
Studium Językowe „Perfect”
Centrum Tłumaczeń
Irena Łuczak
ul. Pocztowa 1
66-400 Gorzów Wlkp.
www.sjperfect.pl

5%
rabatu na zajęcia językowe
indywidualne lub grupowe

5%
rabatu na tłumaczenia

50%
zniżki za cały kurs - trening
umiejętności wychowawczych
dla rodziców i opiekunów
Pracownia Pedagogiczna
Justyna
zniżki na diagnozę i terapię
Banaszak-Rycharska
Johansena
(odsłuchową) dla dzieci
ul. Mickiewicza 15A/1
z
nadwrażliwością
słuchową,
66-400 Gorzów Wlkp.
trening
pamięci
i
koncentracji
pracowniapedagogiczna.home.pl
uwagi (kurs roczny dla dzieci
w wieku szkolnym) –
za pierwsze dziecko w rodzinie
pełna odpłatność; dla każdego
następnego dziecka kurs gratis

50%

20%
Ratownictwo Medyczne Gorzów 20% zniżki na szkolenie z pierwszej
pomocy pn. Bezpieczna Rodzina
Robert Sołtys
ul. Wróblewskiego 465B/3
66-400 Gorzów Wlkp.

10%

zniżki na inne szkolenia z pierwszej
pomocy przedmedycznej

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

EDUKACJA
5-15%
Szkoła Językowa
Good Way
ul. Mieszka I 56
66-400 Gorzów Wlkp.
www.sjigoodway.pl

Szkoła Języków Obcych
Marii Szot
ul. Paderewskiego 52
66-400 Gorzów Wlkp.
www.mariaszot.eu

zniżki na kursy
języka angielskiego/niemieckiego,
indywidualne i grupowe
(5% zniżki dla pierwszej osoby, 10%
zniżki dla drugiego członka rodziny
i 15% dla kolejnego członka rodziny)

5-15%
zniżki na kursy i korepetycje z fizyki
i matematyki (5% zniżki dla pierwszej
osoby, 10% dla drugiego członka
rodziny i 15% dla kolejnego członka
rodziny – oferta łączy się z kursami
językowymi)

5-15%
rabatu w zależności od rodzaju
zajęć dla każdego członka rodziny

5%
Szkoła językowa English Bay
ul. Kos. Gdyńskich 82
(Hotel Mieszko) pok. 113
66-400 Gorzów Wlkp.
www.english-bay.pl

zniżki na kurs języka angielskiego
(60 godzin);

10 %
zniżki na kurs języka angielskiego
(120 godzin);

5%
zniżki na dowolny kurs
języka niemieckiego.

Juniorlab
Daniel Adamski
ul. Warskiego 25/9
66-400 Gorzów Wlkp.
www. juniorlab.pl

10 %
-zniżki na kurs Lego Mindstorms
EV3 (dzieci 9-13 lat);
-zniżki na kurs Lego WEDO
(dzieci 7-9 lat)

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

EDUKACJA
Centrum Szkoleniowe Memo
Dominika Muńko
ul. Sikorskiego 34/3
66-400 Gorzów Wlkp.
www.szkolamemo.pl

50 zł
- zniżki na roczny kurs języka angielskiego
dla przedszkolaków: Teddy Eddie;
- zniżki na roczny kurs języka angielskiego
w grupie – dzieci starsze;
- zniżki na roczny kurs szybkiego czytania

EFFECT
Szkoła Języków Obcych
Anna Godlewska – Wieczorek
ul. Walczaka 12/20
66-400 Gorzów Wlkp.
www.effect-villapark.eu

Szkoły Tenisa
Roberta Godlewskiego
- Gorzów Wlkp., ul. Ptasia 8;
- Chwalęcice, ul. Ułańska 6;
- Kłodawa, ul. Jeziorna 12
www.godlewski-szkolatenisa.pl

Szkoła Sympatyków Tenisa
„FAIR PLAY” Agnieszka Skrobisz
ul. Ks. J. Poniatowskiego 4a/12
66-400 Gorzów Wlkp.
www.tenisgorzow.pl

10%
zniżki na naukę języka angielskiego
na każde kolejne dziecko

10 %
zniżki na naukę gry w tenisa
na każde kolejne dziecko

20 %
zniżki na zajęcia grupowe

10 %
zniżki na zajęcia indywidualne
lub dwuosobowe
zwolnienie z opłaty składki
rocznej (35,00 zł)

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

EDUKACJA
10 %
Młodzieżowy Dom Kultury
- ul. Teatralna 8;
- Estkowskiego 3,
- Szarych Szeregów 11
66-400 Gorzów Wlkp.
www.mdk.gorzow.pl

Studium Języków Obcych
„New England”
Beata Kulik
ul. Pomorska 34
66-400 Gorzów Wlkp.
www.newengland.pl

„Zaprogramowani”
Olga Konaszczuk
Wawrów oś. Bermudy 41
66-400 Gorzów Wlkp.

zniżki na zajęcia artystyczne:
- plastyczne,
- fotograficzne,
- muzyczne,
- korekty wad postawy,
- Zespołu Artystycznego Buziaki,
- Zespołu Tańca Aluzja,
- Zespołu Tańca Ludowego
„Mali Gorzowiacy”

5%
zniżki na lekcje grupowe
lub indywidualne z języka
angielskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego, rosyjskiego

5%
zniżki na warsztaty programowania
dla dzieci i młodzieży,
dla dowolnej liczby dzieci
w obrębie rodziny.

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

GASTRONOMIA
Dream Burger
ul. Wełniany Rynek 2A
66-400 Gorzów Wlkp.

„Widok Cukiernia & Garmażerka
& Katering Sylwia Woźniak”
ul. Walczaka 15F
66-400 Gorzów Wlkp.

10%
zniżki na menu

5%
zniżki na wszystkie towary
z wyłączeniem abonamentów
obiadowych

10%
Cukiernia „Marcello”
ul. Mościckiego 14
66-400 Gorzów Wlkp.

zniżki na zakup ciasta
sprzedawanego na wagę,

5%
- zniżki na zakup lodów gałkowych
- zniżki na zakup tortów

Pracownia Tortów Artystycznych
Tamara Wolańska
ul. Warszawska 36
66-400 Gorzów Wlkp.
www.torty-gorzow.blogspot.com

10%
zniżki na torty, babeczki.

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

KSIĘGARNIE I ARTYKUŁY
PAPIERNICZO-BIUROWE
10%
na podręczniki szkolne

GRUPA KSIĘGARŃ NIEZALEŻNYCH

Księgarnia
M. M. Piotrowscy
ul. Słoneczna 3
66-400 Gorzów Wlkp.
www.polskieksiegarnie.pl

15-20%
na pozostałe wydawnictwa

10 %
na artykuły szkolne i papiernicze
oraz artykuły kreatywne

10 %
na plecaki, tornistry i torby

15 %
Księgarnia Matras S.A.
Al. Konstytucji 3 Maja 102
(CH Askana)
66-400 Gorzów Wlkp.
www.matras.pl

M.C. Kwadrat Agata Kisza
Księgarnia Tania
ul. Sikorskiego 106
66-400 Gorzów Wlkp.
www.takczytam.pl

zniżki przy zakupie podręczników
(rabaty nie łączą się)

10%
zniżki na całą ofertę księgarni
poza podręcznikami
(rabaty nie łączą się)

5%
zniżki na zakup książek

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

KSIĘGARNIE I ARTYKUŁY
PAPIERNICZO-BIUROWE
alebiuro.com
al. 11-go Listopada 159
66-400 Gorzów Wlkp.
www.alebiuro.com

10%
zniżki na cały asortyment
alebiuro.com (artykuły biurowe,
materiały eksploatacyjne do
drukarek, faxów i kserokopiarek)

12 %
Księgarnia Daniel
ul. Bolesława Chrobrego 9
66-400 Gorzów Wlkp.
www.daniel.net.pl

zniżki przy zakupie
podręczników szkolnych

20%
zniżki przy zakupie reszty
asortymentu

Hurtownia Art. Papierniczych
i Biurowych Inter-Pap
Wioletta Wagner
ul. Kos.Gdyńskich 45/1
66-400 Gorzów Wlkp.
www.inter-pap.com

Spółdzielnia Inwalidów „WARTA”
ul. Sikorskiego 30
66-400 Gorzów Wlkp.
www.si-warta.pl

10 %
rabatu na zakup
wszystkich artykułów

5%
rabatu od cen hurtowych
na artykuły szkolne, biurowe,
chemiczne (cały asortyment
w hurtowni)

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

KULTURA I ROZRYWKA
80,00 zł
CEA Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wlkp.
www.filharmoniagorzowska.pl

bilet rodzinny na koncerty familijne
(dla sześciu osób, w tym
maksymalnie dwóch dorosłych
– dostępny tylko
w kasach biletowych)

50%
Jazz Club
„Pod Filarami”
ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wlkp.
www.jazzfilary.pl

zniżki na koncerty klubowe
w ramach
Gorzów Jazz Celebrations
(trzecie i kolejne dziecko
bezpłatnie)
bezpłatny
udział w Małej Akademii Jazzu

Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 26
66-400 Gorzów Wlkp.
www.emceka.pl

Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
66-400 Gorzów Wlkp.
www.mosart.pl

50%
zniżki na koncerty organizowane
w Amfiteatrze
oraz w sali widowiskowej

bezpłatny wstęp
do Galerii BWA
i Galerii Sztuki Najnowszej

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

KULTURA I ROZRYWKA
1,00 zł
Muzeum im. J. Dekerta
ul. Warszawska 35
66-400 Gorzów Wlkp.
www.muzeumlubuskie.pl

dla dzieci i młodzieży do lat 16
bezpłatny wstęp
dzieci do lat 6
bezpłatny wstęp
w każdy wtorek dla wszystkich

Teatr im. J. Osterwy
ul. Teatralna 9
66-400 Gorzów Wlkp.
www.teatr-gorzow.pl

Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
ul. Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
www.wimbp.gorzow.pl

w cenie biletu ulgowego
bilety na przedstawienia
(z wyłączeniem Gorzowskich
Spotkań Teatralnych oraz
koncertów i przedstawień
teatrów zewnętrznych)

50 %
zniżki dla rodzin wielodzietnych
na wyrobienie karty bibliotecznej

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

ODZIEŻ, OBUWIE
I AKCESORIA DZIECIĘCE
DE-SU Hurtownia Bielizny
-ul. Podmiejska 15 D;
-Mieszka I 54 (Triumf);
-C.H. PANORAMA
ul. Górczyńska 23 (Triumf)
66-400 Gorzów Wlkp.

10%
zniżki na cały
asortyment hurtowni

10%
zaira.pl – sklep internetowy

Pati i Maks
artykuły dziecięce
ul. Towarowa 9A
66-400 Gorzów Wlkp.
www.patiimax.pl

Salon „No More”
C.H. Panorama
ul. Górczyńska 23
66-400 Gorzów Wlkp.
www.facebook.com/NoMore.GW

zniżki na cały asortyment
sklepu internetowego zaira.pl

5%
zniżki na artykuły dziecięce

10%
zniżki na cały
asortyment nieprzeceniony

10%
- zniżki na zakup kokonów
niemowlęcych
Bobi Lovi
- zniżki na zakup rożków niemowlęcych;
ul. Różana 17
- zniżki na zakup pościeli
66-400 Gorzów Wielkopolski
o wymiarach 90x120 lub 100x135;
Zniżki będą obowiązywały na podstawie użytego kodu rabatowego „bobilovi-kdr”
na Facebooku www.facebook.com/Bobi_Lovi-442137259575903
oraz Instagramie www.instagram.com/bobi_lovi

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

ODZIEŻ, OBUWIE
I AKCESORIA DZIECIĘCE
Hippo - Sklep.pl
sklep internetowy
ul. Pawia 7/29
25-658 Kielce
www.hippo-sklep.pl

Maxima Zabawki Drewniane
Grzegorz Kozłowski
Pl. Jana Pawła II 64A
66-400 Gorzów Wlkp.
www.zielonezabawki.pl

10%
zniżki na cały asortyment
sklepu internetowego
www.hippo-sklep.pl

5%
zniżki na cały asortyment

10 %
PINO Karol Paczkowski
ul. Wincentego Witosa 50 lok. 76
66-400 Gorzów Wlkp.
www.facebook.com/PINONovaPark

Sklep Reporter Young
Nova Park
ul. Przemysłowa 2
66-400 Gorzów Wlkp.
www.reporteryoung.pl

Myan
Julia Kreyser
sklep internetowy
ul. Kasprowicza 90/29
01-949 Warszawa.
www.myah.com.pl

zniżki na:
* cały asortyment w sklepie
z obuwiem dziecięcym
w Kupcu Gorzowskim,
ul. Witosa 50 box 76;
* cały asortyment w sklepie
z obuwiem dziecięcym „PINO”
w NOVA PARK, ul. Przemysłowa 2

20%
rabatu na asortyment
w cenie pierwszej;
nie łączy się z innymi promocjami
i ofertami specjalnymi

15%
zniżki na zakupy w sklepie
internetowym
www.myah.com.pl

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

SPORT, REKREACJA
I TURYSTYKA
Studium Językowe „Perfect”
Centrum Tłumaczeń
Irena Łuczak
ul. Pocztowa 1
66-400 Gorzów Wlkp.
www.sjperfect.pl

Centrum
Sportowo-Rehabilitacyjne
"Słowianka" Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 14
66-400 Gorzów Wlkp.
www.slowianka.pl

25%
zniżki na szkolne
wycieczki krajowe

10 %
zniżki przy zakupie jednogodzinnego
biletu na lodowisko

10%
zniżki przy zakupie
jednogodzinnego biletu na basen

30%
zniżki na 7 noclegów z wyżywieniem
(śniadania i obiadokolacje).
*Cena ze zniżką:
- 700 zł za cały pobyt – osoba dorosła
- 600 zł za cały pobyt – dziecko 4-12 lat
- 210 za cały pobyt – dziecko 0-4 lat
śpiące z rodzicami
*Zakwaterowanie w:
Hotel Milena
-2 i 3 osobowych pokojach
ul. Dworcowa 22
-4 osobowych apartamentach
34-360 Milówka.
z dwoma sypialniami
www.hotelmilena.pl
-6 osobowych apartamentach
rezerwacja pod nr tel.:
z trzema sypialniami
33 8637 383, 502 292 497
*Warunki skorzystania ze zniżki:
-Przyjazd w minimum dwie osobowy
-Pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę
-Przez cały rok hotel organizuje
7 – dniowe turnusy wypoczynkowe połączone
z programem fakultatywno – rozrywkowym
m. in. dancinigi, wycieczki, spotkania
z ciekawymi osobami
•Rezerwacja pod numerem telefonu
33 8637 383, 502 292 497
lub na www.hotelmilena.pl

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

SPORT, REKREACJA
I TURYSTYKA
Active Squash
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
Zoltech Anna Domaszczyńska
Osiedle Bermudy 88F Wawrów
66-400 Gorzów Wlkp.
www.active-squash.pl

30%
zniżki na wynajęcie kortu do gry
w squash'a (tylko w weekend)

bezpłatnie
wypożyczenie sprzętu do gry
(tylko w weekend)

Ulga 20, 50, 70 zł
Klub Piłkarski Progres
ul. Mostowa 13/5
66-400 Gorzów Wlkp.
www.kpprogres.pl

20 zł - na opłatę członkowską
za pierwszego członka
50 zł - na opłatę członkowską
za drugiego członka
70 zł - na opłatę członkowską
za trzeciego i kolejnego członka

50%
Ośrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Słowiańska 10
66-400 Gorzów Wlkp.
www.osir.gorzow.pl

Stajnia „Robir”
ul. Rzeczna 8
66-415 Chwalęcice
www.stajniarobir.pl

zniżki na bilety wstępu do Ośrodka
w Nierzymiu

50%
zniżki na wypożyczenie sprzętu
sportowego w Ośrodku
w Nierzymiu

20%
zniżki na naukę jazdy konnej (lonża)

10%
zniżki na wykupienie jazdy
dla zaawansowanych

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

SPORT, REKREACJA
I TURYSTYKA
Open the door
Krzysztof Jaz
ul. Chrobrego 2
(budynek dawnego kina Słońce)
66-400 Gorzów Wlkp.
www.gorzow.openthedoor.net.pl

Miejski Klub Pływacki
„SŁOWIANKA”
ul. Składowa 11
66-400 Gorzów Wlkp.
www.mkpslowianka.pl

10 zł
zniżki za 1 pokój gry na 60 minut

zwolnienie
do 100 % z opłaty
składki członkowskiej*
* należy złożyć wniosek

50%
Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy WARTA GORZÓW
ul. Mickiewicza 37
66-400 Gorzów Wlkp.
www.apwartagorzow.pl

zniżki na drugie dziecko
uczestniczące
w zajęciach treningowych,

100%
zniżki na trzecie dziecko
uczestniczące
w zajęciach treningowych.

10%

Salon Rowerowy SCOTT&COSSACK
Mariusz Piątek
zniżki na akcesoria, części i usługi
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
www.scott-gorzow.pl
zniżki na zakup roweru

5%

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

SPORT, REKREACJA
I TURYSTYKA
W ramach każdej oferty:
- zakwaterowanie w 2- lub 3- os. pokoju z łazienką i tv;
- większość pokoi posiada balkony;
- śniadania i obiadokolacje + deser;
- poczęstunek: pajda chleba z serkiem, smalcem i ogórkiem;
- całodobowy dostęp do kawy, herbaty i wody;
- jednorazowe wejście na basen;
- wypożyczalnie kijków nordic-walking;
- bezpłatny parking na terenie obiektu;
- dopłata do pokoju 1-os. +30%;
- w pakiecie wielkanocnym – śniadanie świąteczne (stół szwedzki);
- w pakiecie Bożego Narodzenia – wigilia (stół szwedzki);
- w pakiecie sylwestrowym – zabaw sylwestrowa z DJ-em (stół szwedzki);
Dzieci:
- do lat 2,99 (nieukończonych trzech) – gratis;
- od 3 do 6,99 (nieukończonych siedmiu) – od 65 zł/doba;
- od 7 do 11,99 (nieukończonych dwunastu) – od 75 zł/doba;
2) Ośrodek Wczasowo-Sanatoryjny Willa Alfa, ul. Słoneczna 12a, 57-350 Kudowa Zdrój, 30 - 40%
zniżki według oferty:
a)
Ferie zimowe/wakacje (styczeń – 03.03 i 6.05 – 29.08):
- 3 dni (2 noce) dla 1 osoby w cenie 209 zł zamiast 450 zł;
- 8 dni (7 nocy) dla 1 osoby w cenie 669 zł zamiast 1049 zł;
- 11 (10 nocy) dla 1 osoby w cenie 969 zł zamiast 1450 zł;
b) z wycieczką (Skalne Miasto lub Kotlina Kłodzka):
- 3 dni (2 noce) dla 1 osoby w cenie 289 zł zamiast 499 zł;
- 8 dni (7 nocy) dla 1 osoby w cenie 699 zł zamiast 1099 zł;
- 11 dni (10 nocy) dla 1 osoby w cenie 999 zł zamiast 1599 zł;
c) Wiosna – jesień (marzec – kwiecień do 05.05 oraz od września do 20.12):
3 dni (2 noce) dla 1 osoby w cenie 189 zł zamiast 450 zł;
6 dni (5 nocy) dla 1 osoby w cenie 469 zł zamiast 950 zł;
8 dni (7 nocy) dla 1 osoby w cenie 629 zł zamiast 1149 zł;
11 dni (10 nocy) dla 1 osoby w cenie 899 zł zamiast 1650 zł;
W ramach każdej oferty:
Komfortowy pokój z łazienką;
Codzienne śniadania i obiadokolacje;
Poczęstunek: pajda chleba z serkiem, smalcem i ogórkiem;
Dostęp do kawy, herbaty i wody (24h/24h);
Nielimitowany dostęp do siłowni i do fotelu relaksacyjnego oraz biblioteki;
Wejście na basen Słoneczne Termy (jednorazowo podczas pobytu);

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

SPORT, REKREACJA
I TURYSTYKA
ALFA TOUR Sp. j.,
ul. Sczanieckiej 10/1A
60-216 Poznań
Punkty udzielania zniżek:
1)„Ośrodek Wczasowy ALFA” ul. Szczecińska 2, 72-344 Rewal
2)Ośrodek Wczasowo-Sanatoryjny Willa Alfa, ul. Słoneczna 12a, 57-350 Kudowa Zdrój
3)„Dom Wczasowy Trzy Korony”, ul. Słoneczna 4, 34-460 Szczawnica

1) „Ośrodek Wczasowy ALFA” ul. Szczecińska 2, 72-344 Rewal, 30-40% zniżki według oferty:
a)
Wczasy kwiecień:
- 8 dni (7 nocy) dla 1 osoby w cenie 519 zł zamiast 899 zł;
- 10 dni (9 nocy) dla 1 osoby w cenie 679 zł zamiast 999 zł;
b)
Wielkanoc:
- 4 dni (3 noce) dla 1 osoby w cenie 459 zł zamiast 800 zł;
- 5 dni (4 noce) dla 1 osoby w cenie 589 zł zamiast 900 zł;
c)
Majówka:
- 4 dni (3 noce) dla 1 osoby w cenie 360 zł zamiast 599 zł;
- 6 dni (5 nocy) dla 1 osoby w cenie 599 zł zamiast 999 zł;
d)
Wakacje:
- 6 dni (5 nocy) dla 1 osoby w cenie 639 zł zamiast 900 zł;
- 8 dni (7nocy) dla 1 osoby w cenie 899 zł zamiast 1300 zł;
- 10 dni (9 nocy) dla 1 osoby w cenie 1139 zł zamiast 1500 zł;
e)
Wczasy przed sezonem i po sezonie (maj-czerwiec, wrzesień):
- 3 dni (2noce) dla 1 osoby w cenie 199 zł zamiast 399 zł;
- 8 dni (7nocy) dla 1 osoby w cenie 659 zł zamiast 999 zł;
- 10 dni (9nocy) dla 1 osoby w cenie 849 zł zamiast 1300 zł;
- 14 dni (13nocy) dla 1 osoby w cenie 1169 zł zamiast 1800 zł;
f)
Święta Bożego Narodzenia:
- 5 dni (4noce) dla 1 osoby w cenie 579 zł zamiast 800 zł;
- 6 dni (5 nocy) dla 1 osoby w cenie 679 zamiast 900zł;
g)
Sylwester:
- 3 dni (2noce) dla 1 osoby w cenie 559 zł zamiast 850 zł;
- 4 dni (3 noce) dla 1 osoby w cenie 639 zł zamiast 950 zł;
- 5 dni (4noce) dla 1 osoby w cenie 759 zł zamiast 1050 zł;
- 6 dni (5 nocy) dla 1 osoby w cenie 799 zł zamiast 1100 zł;
- 7dni (6nocy) dla 1 osoby w cenie 899 zł zamiast 1200 zł.

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

SPORT, REKREACJA
I TURYSTYKA
Dzieci:
-

Wypożyczalnia kijków nordic-walking
Rabat 10% do Czeskiej Restauracji Zdrojowej w Kudowie – Zdrój;
Rabat 10% w Słonecznych Termach;
Bezpłatne Wi-Fi i parking;
do lat 2,99 (nieukończonych trzech) – gratis;
od 3 do 6,99 (nieukończonych siedmiu) – od 65 zł/doba z ½ wyżywienia;
od 7 do 11,99 (nieukończonych dwunastu) – od 75 zł/doba z ½ wyżywienia;

d)
Majówka/ Boże Ciało/ długi Weekend sierpniowy:
5 dni (4 noce) dla 1 osoby w cenie 499 zł zamiast 899 z wyżywieniem, basenem, siłownią i
wycieczką do Pragi albo Skalnego Miasta – Aderspach;
W ramach oferty:
o
Zakwaterowanie w pokoju z łazienką/niektóre pokoje z balkonem;
o
Codzienne śniadania i obiadokolacje;
o
Poczęstunek: pajda chleba z serkiem, smalcem i ogórkiem;
o
Dostęp do kawy, herbaty i wody (24h/24h);
o
Nielimitowany dostęp do siłowni i do fotelu relaksacyjnego oraz biblioteki;
o
Wejście na basen Słoneczne Termy (jednorazowo podczas pobytu);
o
Wypożyczalnia kijków nordic-walking;
o
Rabat 10% do Czeskiej Restauracji Zdrojowej w Kudowie – Zdrój;
o
Rabat 10% w Słonecznych Termach;
o
Bezpłatne Wi-Fi i parking;
o
Wycieczka do Pragi lub Skalnego Miasta;
Dzieci:
do lat 2,99 (nieukończonych trzech) – gratis;
od 3 do 6,99 (nieukończonych siedmiu) – 350 zł z ½ wyżywienia;
od 7 do 11,99 (nieukończonych dwunastu) – 399 zł z ½ wyżywienia;
3) „Dom Wczasowy Trzy Korony”, ul. Słoneczna 4, 34-460 Szczawnica, 30 – 40% zniżki według
oferty:
a)
Pokoje 2-, 3- i 4- osobowe, pokoje z łazienkami o wysokim standardzie (tv-sat, WI-FI, radio,
balkon). Polecamy domowe wyżywienie. Organizujemy kuligi, pieczenie barana i zabawy taneczne z
kapelą;
b)
Wczasy przed i po sezonie:
6 dni (5 nocy) dla 1 osoby w cenie 639 zł zamiast 900 zł;
8 dni (7 nocy) dla 1 osoby w cenie 799 zł zamiast 1300 zł;
10 dni (9 nocy) dla 1 osoby w cenie 1139zł zamiast 1500zł;
c)
Wielkanoc:
4 dni (3 noce) dla 1 osoby w cenie 459 zł zamiast 650 zł;

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

SPORT, REKREACJA
I TURYSTYKA
4 dni (3 noce) dla 1 osoby w cenie 459 zł zamiast 650 zł;
5 dni (4 noce) dla 1 osoby w cenie 589 zł zamiast 750 zł;
d)
Ferie zimowe/ wakacje (styczeń – 3.03 i 6.05 – 29.08):
3 dni (2 noce) dla 1 osoby w cenie 239 zł zamiast 450 zł;
8 dni (7 nocy) dla 1 osoby w cenie 899z zł zamiast 1249 zł;
14 dni (13 nocy) dla 1 osoby w cenie 1499 zł zamiast 1999zł;
e)
Z wycieczką do Jaskini Bielańskiej/ Nidzica + Klasztor/ ścieżka w Koronach Drzew/ Spływ
Dunajcem:
3 dni (2 noce) dla 1 osoby w cenie 299 zł zamiast 599 zł;
8 dni (7 nocy) dla 1 osoby w cenie 909 zł zamiast 1499 zł;
11 dni (10 nocy) dla 1 osoby w cenie 1109 zł zamiast 1699 zł;
f)
Święta Bożego Narodzenia:
5 dni (4 noce) dla 1 osoby w cenie 599 zł zamiast 1000 zł;
6 dni (5 nocy) dla 1 osoby w cenie 749 zł zamiast 1200 zł;
g)
Sylwester:
3 dni (2 noce) dla 1 osoby w cenie 599 zł zamiast 1000 zł;
4 dni ( 3 noce) dla 1 osoby w cenie 679 zł zamiast 1100 zł;
5 dni (4 noce) dla 1 osoby w cenie 779 zł zamiast 1450 zł;
6 dni (5 nocy) dla 1 osoby w cenie 849 zł zamiast 1600 zł;
7 dni (6 nocy) dla 1 osoby w cenie 869 zł zamiast 1700 zł;
W ramach każdej oferty:
Zakwaterowanie w pokoju z łazienką/ niektóre pokoje z balkonem;
Codzienne śniadania i obiadokolacje; Poczęstunek: pajda chleba z serkiem, smalcem i
ogórkiem;
Całą dobę: kawa, herbata i woda, Bezpłatny Internet Wi-Fi; Bezpłatny parking;
10% rabatu w Barze Groń;Przy ofercie Świąt Bożego Narodzenia – Wigilia;
Przy ofercie sylwestrowej – noc sylwestrowa z kapelą góralską;
h)
Majówka/ Boże Ciało/ Długi weekend sierpniowy:
5 dni (4 noce) dla 1 osoby w cenie 529 zł zamiast 899 zł z wyżywieniem
W ramach oferty:
o
Zakwaterowanie w pokoju z łazienką/ niektóre pokoje z balkonem;
o
Codzienne śniadania i obiadokolacje; Poczęstunek: pajda chleba z serkiem, smalcem i
ogórkiem; Całą dobę: kawa herbata i woda;
o
Bezpłatny Internet Wi-Fi; Bezpłatny parking;
o
Wycieczka do wyboru: Jaskinia Bielańska, Niedzica + Klasztor, ścieżka w Koronach Drzew lub
spływ Dunajcem;
Dzieci:
o
do lat 2,99 (nieukończonych trzech) – gratis;
o
od 3 do 6,99 (nieukończonych siedmiu) – 399zł z ½ wyżywienia;
o
od 7 do 11,99 (nieukończonych dwunastu) – 449 zł z ½ wyżywienia.

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

USŁUGI
Drwięga Nieruchomości
ul. Sikorskiego 124/13
66-400 Gorzów Wlkp.
www.drwieganieruchomosci.pl

Kancelarią Tłumacza i Zarządcy
Nieruchomości Marek Juś
ul. Juliusza Słowackiego 3/1,
66-400 Gorzów Wlkp.

10%
zniżki na pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami

15%
zniżki na tłumaczenia
zwykłe oraz przysięgłe
z języka niemieckiego.

10%
AVAILO sp. Z o.o.
Jasionka 948
36-002 Jasionka

„Mechanika Pojazdowa
Mroczkowscy”
ul. Graniczna 24
66-400 Gorzów Wlkp.

zniżki od ceny wszystkich pakietów
dostępnych na stronie
www.haloprawo.pl
Rabat przyznawany jest na stronie
internetowej www.haloprawo.pl
Numer telefonu kontaktowego
na potrzeby świadczonej
usługi tj. 22 45 00 000

10%
- zniżki na naprawę pojazdu
(robocizna),
- rabatu na części użyte
do naprawy

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

USŁUGI
Best Service
Rafał Kazanecki
ul. Sikorskiego 82;
66-400 Gorzów Wlkp.
www.best-service.com.pl

Haiku Studio
Michał Pliszka
ul. Jerzego z Dąbrowy 5a
77-300 Człuchów
www.haiku.com.pl

Beta Nieruchomości
Katarzyna Gruszczyńska
ul. Walczaka 20
66-400 Gorzów Wlkp.

Lancerto S.A
Podzwierzynic 29
37-100 Łańcut
Adres udzielania zniżki:
Sklep Lancerto
w Centrum Handlowym
„Nova Park”
ul. Przemysłowa 2
66-400 Gorzów Wlkp.

10%
zniżki na usługi
serwisu komputerowego

10%
zniżki na usługi agencji reklamowej
Haiku Studio (tworzenie stron
internetowych, reklama
w sieci, projektowanie: ulotek,
plakatów, wizytówek, kalendarzy)

50%
zniżki na pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami.

10%
zniżki na nieprzeceniony asortyment
(rabat nie łączy się z innymi
promocjami i wyprzedażami
oraz nie dotyczy kolekcji
Lancerto & Mr.Vintage)

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

USŁUGI
10%
Lamoric Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa

Zniżki na zakup ze strony
www.adwo24.pl
wszystkich pakietów ochrony prawnej
z kodem: ADWO24DużaRodzina2020

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

TRANSPORT
Miejski Zakład Komunikacji
w Gorzowie Wlkp.
ul. Kostrzyńska 46
66-400 Gorzów Wlkp.
www.mzk-gorzow.com.pl

Panorama Taxi
ul. Czereśniowa 6/301
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 957 207 207, 19 669
www.panoramataxi.pl

bezpłatne przejazdy komunikacją
miejską w soboty, niedziele
i święta na wszystkich liniach
kursujących w granicach
administracyjnych Gorzowa Wlkp.
oraz na linii specjalnej „201”
do Ośrodka Przywodnego
w Nierzymiu

10%
zniżki na przewóz taksówką

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

ZDROWIE I URODA
50%
zniżki na badanie słuchu dzieci
(tympanometria, audiometria totalna)

30%

Cedis-Med.
Centrum Diagnostyki Słuchu
Kinga Dotka
ul. Warszawska 6/210
66-400 Gorzów Wlkp.
www.cedis-med.pl

zniżki na badanie słuchu osób
dorosłych (audiometria totalna,
audiometria słowna,
audiometria nadprożowa,
badanie SIS, tympanometria,
określenie charakteru szumu
usznego)

20%
zniżki na urządzenia alarmujące
dla osób słabosłyszących
(budzik, zestaw powiadamiania
o dzwonku do drzwi lub domofonu)

10%
zniżki na środki pielęgnacyjne
i baterie do aparatów słuchowych
dla rodziców oraz ich dzieci

PW Znak-Test
FIT-TEST
Laboratorium badań sportowców
- Poradnia walki z otyłością
ul. Myśliborska 34/115
66-400 Gorzów Wlkp.
www.fit-test.com.pl

25 %
zniżki na usługi diagnostyczne

30%
zniżki na ułożenie planu
dietetycznego lub treningowego

20%
Gabinety Laryngologiczne
E. Ciosmak-Stępień, Z. Kogut
ul. Warszawska 6/210-211
66-400 Gorzów Wlkp.

zniżki na konsultacje
laryngologiczne

10%
zniżki na zabiegi
laryngologiczne

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

ZDROWIE I URODA
10 %
Gorzowskie Centrum Medyczne
„Medi-Raj”Sp. z o.o.
ul. Górczyńska 17
66-400 Gorzów Wlkp.
www.medi-raj.pl

zniżki na:
- konsultacje specjalistyczne
- usługi stomatologiczne
- badania laboratoryjne
- badania RTG
- badania USG
- rehabilitację medyczną

20%
Specjalistyczny Zakład Medyczny
zniżki na:
Fundacji "Nasze Zdrowie" NZOZ - konsultacje lekarzy specjalistów
ul. Walczaka 23E
- badania diagnostyczne
66-400 Gorzów Wlkp.
- zabiegi rehabilitacyjne
www.naszezdrowie.gorzow.pl
- szczepienia ochronne

Zakład optyczny
Halina Kowalczyk
ul. Pocztowa 3/3
66-400 Gorzów Wlkp.
www.optykkowalczyk.com

Optyk Paweł Kaźmierczak
- ul. Hawelańska 7
66-400 Gorzów Wlkp.
www.optyk-kazmierczak.pl

Zakłady Optyczne Optilux
Dariusz Pomorski
-ul. Sikorskiego 17;
-ul. Pomorska 34;
-ul. Marcinkowskiego 90 paw. 3;
-ul. Obrońców Pokoju 78
66-400 Gorzów Wlkp.
www.optilux.pl

20%
zniżki na:
- zakup okularów korekcyjnych,
- zakup okularów słonecznych
- zakup soczewek kontaktowych

10%
zniżki na zakup okularów
korekcyjnych i przeciwsłonecznych,
zniżki nie łączymy z promocjami.

5%
zniżki na pierwsze
pełne zlecenie*;

10 %
zniżki na każde następne
pełne zlecenie*
*pełne zlecenie - oprawa + szkła
+ usługa montażu

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

ZDROWIE I URODA
15%

Progress Optyk
Wojciech Nawrocki
ul. Pocztowa 2-4
66-400 Gorzów Wlkp.
www.facebook.com
/ProgressGorzow/

zniżki na zakup:
- okularów korekcyjnych;
- okularów dla kierowców;
- okularów przeciwsłonecznych

ALAB Laboratoria Sp. z o.o.
-ul. Piłsudskiego 1B;
- ul. Sienkiewicza 10-11;
- ul. Dworcowa 4;
-ul. Baczyńska 24
-ul. Szarych Szeregów 38
www.alabbaloratoria.pl

15%
zniżki na badania laboratoryjne

Izabela Tyszer-Palichleb
Gabinet Podologiczny „Podobella”
ul. Kazimierza Wielkiego 30/1
66-400 Gorzów Wlkp.

5%
zniżki na pedicure medyczny

10%
„Madam” Klinika Urody
ul. Kombatantów 34 lok. 611-612
66-400 Gorzów Wlkp.

- rabatu na zabieg witaminowy
na twarz, szyję, dekolt,
- zniżki na zabieg odprężający
na twarz, szyję, dekolt,
- ulgi na zabieg infuzji tlenowej
na twarz z maską.

10%
Stomik Ewa Makowska
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.

- rabatu na uzupełnienia protetyczne
(protetyka)
- zniżki na usunięcie kamienia i osadu
(skaling)
- ulgi na wypełnienia w zębach stałych
- upustu na usunięcie zęba.

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

ZDROWIE I URODA
Psychoterapia
Elżbieta Wieczorek
ul. Chabrowa 16
66-400 Gorzów Wlkp.
www.gorzow-psycholog.pl

25% zniżki na:
-psychoterapię indywidualną,
-terapię par i rodzin,
-warsztaty,
-terapię grupową

10%

SORRISO
Stomatologia Dzieci i Dorosłych zniżki na stomatologię zachowawczą
ul. Starzyńskiego 4/3A
66-400 Gorzów Wlkp.
zniżki na protetykę,
www.stomatologiasorriso.pl
periodontologię, chirurgię

5%

Salon „FRYZJEREK”
C. H. NoVa Park
ul. Przemysłowa 2
66 – 400 Gorzów Wlkp.
www.fryzjerek.com

-strzyżenie dziecka
(ulga 5 zł na każde kolejne dziecko)
·pierwsze dziecko – 35 zł;
·drugie dziecko – 30 zł;
·trzecie dziecko – 25 zł…
-strzyżenie rodzinne
·pakiet (mama, tata, dziecko)
– 100,00 zł;
·pakiet (mama, tata, dwoje dzieci)
– 130,00 zł;
·pakiet (mama, tata, troje dzieci)
– 150,00 zł.

Silcare sp. z o. o. sp. k.
- ul. Sikorskiego 136,
- ul. Wł. Łokietka 32/33 (Kaskada)
zniżki na kosmetyki
- Kupiec Gorzowski, ul. Witosa 50
(z wyłączeniem linii NAPPA,
66-400 Gorzów Wlkp.
kosmetyków do pielęgnacji
-sklep internetowy:
włosów i profesjonalnych
-www.quin.silcare.com
produktów do stylizacji paznokci).
- www.nails.silcare.com
www.silcare.pl

30%

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

POZOSTAŁE SKLEPY
5%
Salon Muzyczny Elvis
ul. Przemysłowa 2
(C.H. NoVa Park)
66-400 Gorzów Wlkp.
www.sklep-elvis.pl

zniżki na zakup wszystkich
instrumentów nieobjętych promocją

10%
zniżki przy zakupie akcesoriów
gitarowych i keyboardowych

7%
zniżki na mobilne zestawy
nagłaśniające z akumulatorem,
mikrofonem i MP3 USB

Centrum Dobrej Diety
Kupiec Gorzowski
ul. Witosa 50
66-400 Gorzów Wlkp.
www.cdd24sklep.pl

Jubiler – Piaskowski
Anna Bachalska
* C.H. Galeria Askana
Al. Konstytucji 3 Maja 102;
* ul. Sikorskiego 119
www.jubilergorzow.pl

10%
zniżki na cały asortyment sklepu

10%
zniżki na zakup srebrnej biżuterii

10%

Jubiler Roman Kaźmierczak
zniżki na usługi jubilerskie
- ul. Sikorskiego 16;
- C.H. Park 111, ul. Sikorskiego 111;
- C.H. Galeria Manhattan,
zniżki na zakup srebrnej biżuterii
ul. Kombatantów 30
66-400 Gorzów Wlkp.
www.jubilerkazmierczak.pl
zniżki na zakup złotej biżuterii

10 %
5%

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

ZDROWIE I URODA
10%
„OPTYK 110" Tadeusz Kostulski
ul. Sikorskiego 110,
66-400 Gorzów Wlkp.

VITAMED Michał Jabłoński
ul. Podgórna 2
66-540 Stare Kurowo

- ulgi na oprawy okularowe,
- zniżki na soczewki okularowe,
- rabatu na okulary
przeciwsłoneczne.

10%
- zniżki na wlewy witaminowe,
- ulgi na nawodnienie.

15%
Optyk Dorota Białowąs
- ul. Piłsudskiego 46 D
- ul. Gen. S. Maczka 1C

- zniżki na okulary korekcyjne
(oprawki + soczewki),
- zniżki na okulary przeciwsłoneczne

bezpłatnie
- badanie ostrości wzroku (od lat 7),

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

POZOSTAŁE SKLEPY
5%
rabatu na zakup kwiatów
KWIATKI MAŁGORZATKI
ciętych, roślin doniczkowych
Pracownia Florystyczno-Projektowa i pozostałych towarów dostępnych
ul. Łokietka 9
w kwiaciarni (z wyłączeniem
66-400 Gorzów Wlkp.
artykułów będących w promocji,
www.kwiatkimalgorzatki.pl
bądź przecenionych).

8%
Stowarzyszenie Kupców
Targowiskowych
ul. Herberta 3
66-400 Gorzów Wlkp.

- rabatu na odzież, obuwie,
- zniżki na sprzęt AGD, wędkarski,
- ulgi na usługi krawieckie,
- rabatu na kosmetyki, galanterię,
- zniżki na płyty CD, kasety itp.

„Antena System”
Dominik Drozdowski
ul. Dworcowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.

7%
zniżki na cały asortyment
towaru w sklepie

10%
FotoExpress sp. z o .o.
Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

zniżki na zdjęcia online
do oficjalnych dokumentów.
Zdjęcie klient wykonuje samodzielnie
przy pomocy własnego smartphone
po wejściu na stronę internetową:
https://passport-photo.online/pl.
Zniżkę należy zgłosić
pod numerem 888-551-271

INSTYTUCJE PRZYJAZNE RODZINIE

POZOSTAŁE SKLEPY
10%
Damtox Tomasz Bołoz
Książęca 2/36
05-135 Wieliszew

• zniżki na usługi oferowane
na stronie www.damtox.pl
• zniżki na pozycjonowanie stron
• zniżki na tworzenie stron www.
Zgłoszona zniżka będzie uwzględniona
po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą
za pośrednictwem strony internetowej
www.damtox.pl lub poprzez adres
e-mail biuro@damtox.pl

GORZOWSKA
KARTA
DUŻEJ
RODZINY

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
www.gorzow.pl

WWW.GORZOW.PL

/gorzowPL

