PARTNERZY PROGRAMU „RUDZKA KARTA RODZINY 3+”

Lp.
1.

Proponowane ulgi, zniżki

Nazwa firmy
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
ul. Wolności 26; 41-700 Ruda Śląska

1) bilety wstępu do muzeum – zniżka 50%.
1) udział w sekcjach i kołach zainteresowań

2.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
ul. Kokota 170; 41-711 Ruda Śląska

– zniżka 50% na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie,
2) bilety rodzinne wstępu na imprezy dla dzieci, dla rodziców i dzieci
(2 + 2 i więcej) – zniżka 50%.

3.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
ul. Dąbrowskiego 18; 41-710 Ruda Śląska

1) nieodpłatne korzystanie z usług Mediateki MBP w Rudzie Śląskiej.
1) udział w zajęciach amatorskiego Ruchu Artystycznego – 50% zniżki

4.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty
ul. Niedurnego 69; 41-709 Ruda Śląska

w opłatach,
2) ulgi w opłatach za bilety na imprezy, których wyłącznym
organizatorem jest MCK,
3) możliwość bezpłatnego zwiedzania „Zabytkowej Drukarni”.
1) zwolnienie z opłaty pobieranej przez radę rodziców MDK za

5.

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Janasa 28; 41-700 Ruda Śląska

uczestnictwo dziecka w stałych formach zajęć,
2) udział w imprezach okazjonalnych organizowanych przez MDK –
50% ulga za bilet dla dziecka.
1) w sezonie letnim wstęp na basen odkryty:
dziecko – 3,00 zł, opiekun – 5,00 zł
2) wstęp na baseny kryte:
a)

6.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Hallera 14a; 41-709 Ruda Śląska

Basen Kryty (Ruda 1 – ul. Chryzantem 10):
- opiekun (max. 2 opiekunów) 7,00zł / h
- dziecko - 3,50 zł / h

b) Basen Kryty (Nowy Bytom – ul. Pokoju 13):
- opiekun (max. 2 opiekunów) 6,00zł / h
- dziecko - 2,50 zł / h
3) korzystanie z kortów tenisowych (Orzegów):„Rodzina 3+” - 6,00 zł / h
4) korzystanie z lodowiska (Orzegów):

„Rodzina 3+” - 10,00 zł / h

1) 30% zniżki w opłacie czesnego dla studentów pochodzących z rodzin
mających na utrzymaniu troje dzieci w wieku do 26 lat, którzy
podejmują naukę na studiach I stopnia,

7.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

2) 40% zniżki w opłacie czesnego dla studentów pochodzących z rodzin

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

mających na utrzymaniu czworo dzieci w wieku do 26 lat, którzy

ul. M. Curie -Skłodowskiej 40 ; 41-800 Zabrze

podejmują naukę na studiach I stopnia,
3) 50% zniżki w opłacie czesnego dla studentów pochodzących z rodzin
mających na utrzymaniu pięcioro dzieci w wieku do 26 lat, którzy
podejmują naukę na studiach I stopnia.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
8.

„LEMAR PLUS” Tomasz Marczak
ul. Rodziny Oswaldów 4/3, 41-500 Chorzów

1) 30% zniżki na bilety indywidualne (nie dotyczy biletów
urodzinowych) do Sali Zabaw Maxymek przy ul. Bukowa 9,
41-700 Ruda Śląska.

1) obniżenie o 10% ceny zakupu następujących biletów:
a)

bilet rodzinny godzinny 2+1/1+2 (2 osoby dorosłe i dziecko
lub dorosły oraz dwójka dzieci) do Strefy Rekreacji i Sportu
(poniedziałek - piątek, dni czarne do godziny 16:00)
– w cenie 43,20 zł, zamiast 48,00 zł;

b)

bilet rodzinny godzinny 2+1/1+2 (2 osoby dorosłe i dziecko
lub dorosły oraz dwójka dzieci) do Strefy Rekreacji i Sportu
(poniedziałek - piątek, dni czarne od godziny 16:00)
– w cenie 52,20 zł, zamiast 58,00 zł;

c)

i dziecko lub dorosły oraz dwójka dzieci) do Strefy Rekreacji

Aquadrom Sp. z o.o.
9.

i Sportu (poniedziałek - piątek, dni czarne do godziny 16:00)

ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska
www.aquadrom.pl

bilet rodzinny dwugodzinny 2+1/1+2 (2 osoby dorosłe

– w cenie 61,20 zł, zamiast 68,00 zł;
d)

bilet rodzinny dwugodzinny 2+1/1+2 (2 osoby dorosłe
i dziecko lub dorosły oraz dwójka dzieci) do Strefy Rekreacji
i Sportu (poniedziałek - piątek, dni czarne od godziny 16:00)
– w cenie 72,00 zł, zamiast 80,00 zł;

e)

bilet rodzinny całodniowy 2+1/1+2 do Strefy Rekreacji
i Sportu (poniedziałek - piątek, dni czarne) – w cenie 90,00 zł,
zamiast 100,00 zł;

f)

bilet rodzinny do Strefy Rekreacji i Sportu (poniedziałek piątek, dni czarne) – dopłata za każde kolejne dziecko ponad
liczbę wskazaną w podpunkcie a, b, c, d (max 3 dzieci
na jedną osobę dorosłą) - w cenie 18,00 zł, zamiast 20,00 zł.

Dobra Szkoła LOK Sp. z o.o.
10.

Ośrodek Szkolenia Kierowców

1) 5 % zniżki na kursy prawa jazdy kategorii:

ul. Stara 15, 41-703 Ruda Śląska

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C, CE, D.

www.lokrudaslaska.pl
Sklep Podręczniki Szkolne (ul. Niedurnego 45A ,
- wejście od Czarnoleśnej 2 - 41-709 Ruda Śląska):
P.H.U. OMEGA Marcin Jasek
11.

1) rabat 5% na cały asortyment + promocje ogólnodostępne* za

ul. Narvik 8, 30-436 Kraków

wyjątkiem pakietów dla klas 0-3 Szkoły Podstawowej, na które

www.podreczniki-omega.pl

oferowany jest rabat 3 % + promocje ogólnodostępne*
* promocja ogólnodostępna – jest to rabat w okresie czerwiec – lipiec,
na wszystkie nowe podręczniki, który w zależności od tytułu waha się
pomiędzy 5 – 18 %.
Filia: (ul. Sienkiewicza 10, 41-710 Ruda Śląska):
1) 10 % zniżki na baterie do aparatów słuchowych;

Aparaty Słuchowe Sobiesław Wietecha
12.

ul. Wolności 291, 41-800 Zabrze
www.wietecha.pl

2) 5 % zniżki na środki pielęgnacji wkładek i aparatów;
3) bezpłatne badanie otoskopowe;
4) bezpłatne profilaktyczne badanie słuchu wraz z analizą i objaśnieniem
wyniku badania.

OSK (ul. Kałusa 3, 41-710 Ruda Śląska):

13.

„JARO” Jarosław Kłos
ul. Joanny 10, 41-703 Ruda Śląska

1) zniżki w wysokości 10 % na szkolenia podstawowe kandydatów na
kierowców z zakresu kategorii B oraz dogodne formy płatności,
Sklep z używaną odzieżą (ul. Joanny 10, 41-703 Ruda Śląska):
2) zniżki na ceny odzieży używanej ustalane w miejscu zakupu.
Śląskie Wesołe Miasteczko (Plac Atrakcji 1, 41-501 Chorzów):

Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o.
14.

Pl. Atrakcji 1, 41-501 Chorzów
www.wesole-miasteczko.pl

1) 20% zniżki na karnet całodniowy do Śląskiego Wesołego Miasteczka,
2) 20% zniżki na karnet całodniowy EXTREME do Śląskiego Wesołego
Miasteczka,
3) 20% zniżki na karnet całodniowy senior do Śląskiego Wesołego
Miasteczka.

Przedsiębiorstwo Handlowe „POL-DOM”
15.

Marzena Wojtas

1) 10% zniżki z całości pobytu - Pokoje Gościnne „Sylwia”.

ul. Sportowa 7b, 43-450 Ustroń
www.ustron-apartament.pl
Śląski Ogród Zoologiczny

16.

Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7,
41-501 Chorzów

1) rabat 50% od cen zawartych w cenniku dostępnym na
www.zoo.silesia.pl

www.zoo.silesia.pl
F.H.U. „SOWEX I” Adam Marzycki
17.

ul. Bolesława Krzywoustego 8/6,
41-905 Bytom

1) 30% zniżki na strzyżenie włosów,
2) 10% zniżki na wszystkie pozostałe usługi fryzjerskie
świadczone w filiach fryzjerskich wskazanych na stronie www.fryzjer1.pl

www.fryzjer1.pl
Pin - Up! Music & Bowling (Pl. Kościuszki 1, 41-902 Bytom CH Agora,
Reform Poland I Sp. z o. o.
Plac Tadeusza Kościuszki 1, 41-902 Bytom
18.

www.pin-up.pl
kontakt@pin-up.pl

II piętro, wjazd windami B, po 21:00 wejście nocne od ul. Dzieci
Lwowskich):
1) Bowling 39zł/h/tor (rabat nawet do 35%)*
* na 1 torze maks. 8 osób, stawka obowiązuje przez cały tydzień
w dowolnych godzinach, wypożyczenie obuwia bowlingowego – GRATIS
2) Bezpłatna rezerwacja: 32 396 29 70 wew. 104,
e-mail: rezerwacje@pin-up.pl
1) zniżki na język angielski metodą Helen Doron:

Fundacja Edukacyjna „KOMBINATORY”
ul. Bernarda Bogedaina 22a/5,
19.

41-500 Chorzów

a.

50 zł zniżki – pierwsze dziecko,

b.

100 zł zniżki – drugie dziecko,

c.

150 zł zniżki – trzecie dziecko,

d.

200 zł zniżki – czwarte dziecko,

2) zniżki miesięczne na zajęcia regularne - Fundacja Edukacyjna
Kombinatory:

www.kombinatory.pl

a.

10% – pierwsze dziecko,

www.heledron.pl/ruda-slaska

b.

20% – drugie dziecko,

Oddział Firmy: ul. Kubiny 8, 41-710 Ruda Śląska

c.

30% – trzecie dziecko,

d.

40% – czwarte dziecko,

3) zniżki jednorazowe na warsztaty oraz wycieczki - Fundacja Edukacyjna
Kombinatory:
a.

5% – pierwsze dziecko,

AVAILO Sp. z o. o.
20.

Jasionka 948, 36-002 Jasionka
www.availo.pl

1) 10%

b.

10% – drugie dziecko,

c.

15% – trzecie dziecko,

d.

20% – czwarte dziecko.

zniżki

na

www.haloprawo.pl

wszystkie

pakiety

dostępne

na

stronie

Zakupu pakietu można dokonać dzwoniąc pod

numerem infolinii Availo 22 22 80 800

biuro@availo..pl
EFFECT Sp. z o. o.
ul. Staromiejska 6/2,
21.

40-013 Katowice
www.effekt.biz.pl
biuro@effect.biz.pl

1) rabat 30% na wszystkie kursy i szkolenia w ofercie
(promocje nie łączą się z innymi promocjami, rabat nie dotyczy
ubezpieczeń, rabat nie dotyczy kursów i szkoleń organizowanych
indywidualnie).

GRZEGORZ KUBICKI ASTILBE BN
ul. Ks. Ludwika Tunkla 32,
22.

41-707 Ruda Śląska

Jaskinia Solna w Rudzie Śląskiej :
1) 20% zniżki na „Mały Karnet Rodzinny” do Jaskini Solnej.

http://jaskinia.rsl.pl
info@jaskinia.rsl.pl
PAWEŁ PAKUŁA PPHU „PAWEŁ”
23.

ul. Śląska 24,
98-300 Wieluń
www.pphupawel.pl
Grupa Plus Sp. z o. o. (PLUS Biuro Podróży)
ul. Karola Szymanowskiego 7,

24.

www.pphupawel.pl oraz uczestnictwo w programie lojalnościowym
„Pawełek”.
Obsługa firmy pod adresem: ul. Edmunda Kokota 210/1, 41-711 Ruda
Śląska:

41-711 Ruda Śląska

1) zniżka w wysokości 15% od cen obowiązujących na stronie

www.pluswakacje.pl

internetowej www.pluswakacje.pl na zakup wakacji, zniżka nie łączy

info@pluswakacje.pl

się z innymi promocjami.

Plus Krzysztof Botor
25.

1) 7% zniżki na zakupy (z wyłączeniem kosztów przesyłki) w sklepie

ul. Edmunda Kokota 210/1,
41-711 Ruda Śląska

1) zniżka w wysokości 15% na zakup podręczników szkolnych oraz
książek (zniżka nie łączy się z innymi promocjami),
2) zniżka

w

wysokości

15%

na

zakup

materiałów

szkolnych

i papierniczych.
Obsługa firmy pod adresem: ul. Edmunda Kokota 210/1, 41-711 Ruda

26.

Centrum Językowe Plus S.C.

Śląska:

ul. Karola Szymanowskiego 7,

1) zniżka w wysokości 10%

41-711 Ruda Śląska

na kurs językowy oraz 15% na zakup

podręczników (zniżka nie łączy się z innymi promocjami).

Hippo PHU Łukasz Katra
27.

ul. Pawia 7/29,
25-658 Kielce

1) 10%

zniżki na cały asortyment sklepu internetowego z pościelą

i akcesoriami dla dzieci www.hippo-sklep.pl

www.hippo-sklep.pl
Laserhouse S.C. Rafał Dittrich, Leszek Grabka
28.

Laserhouse Bytom (pl. Tadeusza Kościuszki 1, 41-902 Bytom C.H. Agora,

ul. Kamienna 9,

poziom +3):

40-067 Katowice

1) 20%

www.laserhouse.pl

rabatu od cen standardowych na laserowy paintball oraz

laserowy labirynt (rabat nie dotyczy imprez zorganizowanych).

XF GYM MANAGEMENT – DOJKA,
NOWAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
29.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 12,
33-200 Dąbrowa Tarnowska

1) 50 zł rabatu na zakup dowolnego karnetu dla każdej osoby nie będącej
członkiem klubu Xtreme Fitness Gyms (ul. Drozdów 1, 41-717 Ruda
Śląska).

www.xtremefitness.pl
rudaslaska@xtremefitness.pl
TIC Ruda Śląska Sp. z o.o.
30.

ul. Zabrzańska 15, 41-708 Ruda Śląska

1) 10% rabatu na cały asortyment (dotyczy osób fizycznych, nie
obejmuje produktów z promocji).

www.ruda.tic.pl
1) 30 % zniżki na 7 noclegów (zakwaterowanie w pokojach 2 i 3

31.

Hotel „MILENA”

osobowych, 4 osobowych apartamentach z dwoma sypialniami lub 6

P.P.H.U. Emilia i Wiesław Białożyt

osobowych apartamentach z 3 sypialniami) z wyżywieniem (śniadania,

ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka

obiadokolacje): – cena bez zniżki: 1000 zł za cały pobyt, cena ze 30%

www.hotelmilena.pl

zniżką za cały pobyt: 700 zł/osobę dorosłą, 600 zł/dziecko w wieku

milena@milena.com.pl

4-12 lat, 210 zł/dziecko w wieku 0-4 lat śpiące z rodzicami
(warunek konieczny do skorzystania ze zniżki: przyjazd w minimum
2 osoby – pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę).

F.H.U. FORTE TOMASZ GARUS
32.

ul. Furgoła 3, 41-709 Ruda Śląska

- sklep ze zdrową żywnością „ekojaś” (ul. Furgoła 3, 41-709 Ruda Śląska)

biuro@hurtowniaforte.pl

- sklep ze zdrowa żywnością „ekojaś” (ul. Jacka 38, 41-707 Ruda Śląska).

ANiMARSOFT Marcin Gajdzik
33.

1) 10% zniżki na cały asortyment w następujących placówkach:

ul. Pawłowska 44, 41-711 Ruda Śląska

1) 5% zniżki na każdy kurs dostępny w Akademii Młodych
Programistów (https://akademiamlodychprogramistow.pl).

sekretariat@akademiamlodychprogramistow.pl
Dentystyka „Nad Kłodnicą”
34.

ul. Kochłowicka 3, 41-706 Ruda Śląska
stomatologiaklodnica@gmail.com
www.stomatologiaklodnica.pl
Świat Kwiatów Marcin Sikora

35.

ul. Sulejkowska 56/58 lok. 215, 04-157 Warszawa
www.sklep.swiatkwiatow.pl

Dla leczących się Rodzin 3+ w zakładzie leczniczym Dentystyka „Nad
Kłodnicą” (ul. Kochłowicka 3, 41-706 Ruda Śląska):
1) nieodpłatne przeglądy i konsultacje;
2) nieodpłatny jeden wybrany zabieg dla każdego członka rodziny.
1) rabat 5 % na cały asortyment sklepu dostępny na stronie internetowej
www.sklep.swiatkwiatow.pl

