OFERTY DLA POSIADACZY ŚWIDNICKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY
(stan na dzień 24.03.2014 r.)
Komunikacja miejska:
Specjalne ceny biletów miesięcznych w strefie A:
Bilet miesięczny normalny – 45 złotych (bez Karty 77 zł).
Bilet miesięczny ulgowy – 22,50 złotych (bez Karty 46,50 zł).
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Na obiekty jednostki (lodowisko, pływalnia kryta, basen letni) dla dzieci wstęp bezpłatny, osoba dorosła - cena
biletu ulgowego.
Świdnicki Ośrodek Kultury:
1. Dla dzieci nieodpłatne wejście na imprezy biletowane organizowane przez Ośrodek, dla rodziców wejście ze
zniżką – cena biletu będzie każdorazowo publikowana na plakacie.
2. Dla dzieci posiadających kartę nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych organizowanych przez
Ośrodek w czasie ferii szkolnych oraz wakacji.
3. Nieodpłatne wejście dla całych rodzin na Dni Świdnicy oraz inne imprezy masowe płatne org. przez ŚOK.
4. Nieodpłatne uczestnictwo w zesp. dziecięcych (np. zwolnienie z opł. 30 zł/mies. w zespole „Mała Świdnica”)
Miejska Biblioteka Publiczna:
1. Zniżka na usługi oferowane przez bibliotekę – 50% (usługi ksero, komputerowe, Internet).
2. Wydanie drugiej karty bibliotecznej dla osoby dorosłej z rodziny – gratis.
Muzeum Dawnego Kupiectwa:
Darmowy wstęp do Muzeum dla dzieci oraz bilet ulgowy dla rodziców.
Przedszkola Miejskie:
1.Częściowe zwolnienie z opłaty, przysługujące:
a) na drugie dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie z wychowania przedszkolnego w tym sam
przedszkolu – w wysokości 50%;
b) na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego, które otrzymuje jednocześnie zasiłek rodzinny i
zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) – w wysokości 50%.
2. Całkowite zwolnienie z opłaty, przysługujące:
a) na trzecie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie z wychowania
przedszkolnego w tym sam przedszkolu;
b) na drugie dziecko z tej samej rodziny, korzystające z wychowania przedszkolnego, które otrzymuje
jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
Żłobek Miejski:
Opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie obniża się o 50 % za drugie oraz każde
następne dziecko będące rodzeństwem korzystającym z opieki w żłobku.
Przedszkole Niepubliczne „Promyk” (ul. Ofiar Oświęcimskich 43; filia: ul. Armii Krajowej 29/1)
20% upustu z opłaty stałej dla każdego dziecka w wieku 2,5 – 6 lat.
Przedszkole artystyczne „Bajkowy Domek” (ul. B. Głowackiego 14)
1. Na drugie dziecko z tej samej rodziny, niekoniecznie korzystające w tym samym czasie z wychowania
przedszkolnego (zniżka obowiązuje również, kiedy jedno dziecko zakończyło już edukację w naszym
przedszkolu, natomiast kolejne rozpoczyna) - wysokość zniżki 25 %.
2. Na trzecie i kolejne dziecko – wysokość zniżki 35%.
3. Oferujemy też zniżkę dla rodziców samotnie wychowujących dzieci - wysokość dodatkowej zniżki 5 %.
Żłobek „Bajkowy Domek” (ul. B. Głowackiego 14)
1. Na drugie dziecko z tej samej rodziny, niekoniecznie korzystające w tym samym czasie z wychowania
przedszkolnego (zniżka obowiązuje również, kiedy jedno dziecko zakończyło już edukację w naszym
żłobku, natomiast kolejne rozpoczyna) - wysokość zniżki 25 %
2. Na trzecie i kolejne dziecko – wysokość zniżki 35%. Zniżka dla rodziców samotnie wychowujących dzieci –
wysokość dodatkowej zniżki 5 %.
Hurtownia odzieżowa "Moda Sport" (ul. Armii Krajowej 7)
W sklepie przy hurtowni zakupy w cenach hurtowych bez doliczania marży!

Sklep odzieżowy Vist (ul. Środkowa 6a)
10% rabatu na każdy zakupiony towar.
Restauracja "Piwnica Ratuszowa" (Rynek 37)
1. Niedzielny obiad rodzinny z dwóch dań w specjalnej cenie: 19,50 zł od osoby. Promocja dotyczy Dania
Dnia. Obowiązuje rezerwacja miejsc.
2. Na każdą uroczystość rodzinną udzielamy 15 % rabatu.
BILANS Centrum Usług Księgowych (ul. Zamkowa 5)
10% zniżki na usługi firmy. Dojeżdżamy do klienta.
Delikatesy mięsne Rarytas (ul. Bohaterów Getta 2)
1. Stały rabat 3%.
2. Okresowe promocje kierowane do posiadaczy Karty.
Masarnia Ciernie, sklep przy ul. Wróblewskiego (Hala Pod Platanem)
1. Rabat 3%.
2. Okresowe promocje kierowane do posiadaczy Karty.
Świdnicki Klub Piłki Ręcznej "Świdnica" (ul. Długa 33)
Zniżki na zakup biletów na mecze: osoba dorosła – bilet normalny, dzieci – wstęp wolny.
ZHP Świdnica, Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy (ul. Lelewela 18)
Obozy w Niesulicach. Pierwsze dziecko w rodzinie - pełna płatność, drugie i kolejne - minus 50 zł za obóz.
Punkt Informacji Turystycznej w Świdnicy (Ul. Wewnętrzna 2 w Rynku)
Sprzedaż pamiątek i wydawnictw świdnickich z upustem 10%.
EU College (ul. B. Głowackiego 14)
1. Osoba ze Świdnicką Kartą Dużej Rodziny otrzymuje 10% rabat na wybrany przedmiot z kursu maturalnego.
2. Dwie osoby z jednej rodziny otrzymują rabat w wysokości 20% na dwa przedmioty kursu maturalnego.
3. Trzy osoby z jednej rodziny: rabat w wysokości 20% na trzy przedmioty z kursu maturalnego oraz
nieodpłatny dostęp do nauki języka niemieckiego na platformie e-learningowej.
4. Cztery osoby z jednej rodziny legitymujące się Kartą: rabat 50% na cztery przedmioty z kursu maturalnego.
Let be Led (Al. Niepodległości 14)
Dla rodzin objętych Kartą mamy propozycje zniżki na zakup oświetlenia LED 10%.
Świdnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego PĘKAŁA (ul. Kolejowa 10)
1. Kurs "Prawo jazdy kat. B" - 15% rabatu;
2. Kurs "Operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli w wózkach zasilanych gazem" - 20%
rabatu.
Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” (ul. Wałbrzyska):
1. Zniżka w opłacie stałej na drugie i kolejne dziecko z rodziny, niekoniecznie uczęszczające jednocześnie do
przedszkola – 25%;
2. Zniżka w opłacie stałej na drugie i kolejne dziecko gdy uczęszczają do przedszkola jednocześnie – 50%.
Sklep z bielizną damską „Senkobiety” przy ul. Trybunalskiej 3:
10% zniżki na oferowane towary.
Pracownia Fryzjerska „ATELIER” (ul. Westerplatte 11B):
1. 25% taniej: strzyżenie damskie, męskie, dziecięce, modelowanie;
2. 10% taniej: farbowanie, rekonstrukcja włosa, keratynowe prostowanie włosów i inne zabiegi.

Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina” Sp. z o.o. (sklepy w: Jaworzynie Śl., Świdnicy, Dzierżoniowie)
1. Stały rabat 10% na zakupy w naszych 3 sklepach firmowych;
2. Dodatkowy 5% rabat na wyroby promocyjne (kiermaszowe).
Prowadzone są rozmowy z wieloma kolejnymi firmami, sklepami. Wkrótce zatem nowe oferty. Prosimy
odwiedzać stronę Programu: www.karta.swidnica.pl, by dowiadywać się o partnerach naszej akcji.

