
Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych w ramach
programu Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+

PODMIOT ZNIŻKA

Wielickie Centrum 
Kultury, 
Rynek Górny 6, 32-020 
Wieliczka

20% zniżki dla wszystkich członków rodziny na 
zajęcia organizowane przez Wielickie Centrum 
Kultury: Klub Plastyka, Klub Maluszka "Koralik" 
oraz Fitness.       

w punktach:
- Rynek Górny 6, Wieliczka
- Lednica Górna 451
- Janowice 402 
- Sułków 467
- Mietniów 353
- Sygneczów 260
- Kokotów 730

bezterminowo

Solne Miasto, 
ul. Tadeusza Kościuszki 15,
32-020 Wieliczka

25% zniżki na wstęp na pływalnię 
i na siłownię (wstęp - 60 minut),

15% zniżki na kurs językowy w Akademii 
Językowej Open School ,

Kino Wielicka Mediateka – bilet dla posiadaczy 
Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+ w cenie 14,00 

bezterminowo

Akademia Językowa  
"English Club", 
Tomaszkowice 440,
32-020 Wieliczka

15% zniżki na kurs języka angielskiego dla 
drugiego dziecka,
30%  zniżki  na  kurs  języka  angielskiego  dla
trzeciego dziecka
przy zapisie trójki dzieci na kurs językowy

2022 

Szkoła Językowa 
"MAK", 
Os. Centrum E 25, 31-933 
Kraków. 

20% zniżki na kurs języka angielskiego lub 
niemieckiego dla 2 osób,
25% zniżki na kurs języka angielskiego lub 
niemieckiego dla 3 osób,
30% zniżki na kurs języka angielskiego lub 
niemieckiego dla 4 osób,
40% zniżki na kurs języka angielskiego lub 
niemieckiego dla 5 osób

w punkcie 

- os. Centrum E 25, 31-933 Kraków

lub online

bezterminowo

Muzeum Żup 
Krakowskich, 
ul. Zamkowa 8,
32-020 Wieliczka

50% zniżki na bilet wstępu do Zamku Żupnego,
50% zniżki na rodzinny bilet wstępu na zajęcia 
„Mama, Tata i Ja" organizowane w Zamku 
Żupnym. Oferta dotyczy całej rodziny niezależnie 
od ilości dzieci,
50% zniżki na bilet wstępu na zajęcia z aktualnej 

bezterminowo



oferty edukacyjnej Muzeum w tym na: koncerty 
umuzykalniające, zajęcia z cyklu „Mama, Tata i Ja"
w podziemnej ekspozycji muzealnej."

Xtreme Park Linowy 
Wieliczka- Grabówki,
ul. Jedynaka 15
32-020 Wieliczka

20% zniżki dla wszystkich członków rodziny na 
pojedyncze bilety wstępu na "Trasę Niską" oraz 
"Trasę Wysoką"

bezterminowo

„Klub Otwarty”
z siedzibą  ul. Jedynaka 16
32-020 Wieliczka

20% zniżki dla wszystkich członków rodziny na 
bilety jednorazowe na warsztaty*,
20% zniżki dla wszystkich członków rodziny na 
karnety na warsztaty*,
10% zniżki dla wszystkich członków rodziny na 
kawę i herbatę*
*zniżki dotyczą warsztatów ze stałej oferty

bezterminowo

Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych
Biuro Regionalne w 
Krakowie,
z siedzibą
ul. Dobrego Pasterza 122 A
31-416 Kraków

zniżka w wysokości do 15% za ubezpieczenia:
dotyczy: samochodów osobowych i ciężarowych 
do 3,5 t DMC;
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego; 
autocasco w zakresie podstawowym oraz od 
kradzieży
zniżka w wysokości do 30% za ubezpieczenia:
Bezpieczna Rodzina (z wyłączeniem assistance)
Bezpieczna Zagroda
Bezpieczny Dom w Budowie
obowiązkowe ubezpieczenie budynków 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

w następujących punktach prowadzonej 
działalności:  
Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122 A

2022 

Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa nr 1
ul. Norymberska 10C/1
30-376 Kraków

15% zniżki na czesne bezterminowo

Europejska Szkoła 
Językowa Sp.z o.o
ul. Norymberska 10C/1
30-376 Kraków

10% zniżki na indywidualne kursy językowe,
20% zniżki na kursy językowe w grupach VIP,
30% zniżki na kursy językowe w grupach 
otwartych,

w następujących punktach prowadzonej 
działalności:
ul. Norymberska 10C/1, 30-376 Kraków
ul. Dobrego Pasterza 99A/1, 31-416 Kraków

bezterminowo

Żłobek Niepubliczny 
„Baby At Home” 
Agnieszka Matysiak,
Śledziejowice 283

5% zniżki na abonament bezterminowo



32-020 Wieliczka

Omega Meble Spółka 
z o.o.
ul. Nowy Świat 27  
32-020 Wieliczka

10% zniżki na meble
 w następujących punktach prowadzonej 
działalności:
Salon 4 Style Wieliczka,  ul. Nowy Świat 27
Sklep internetowy  www.twojemeble.pl
promocje nie łączą się ze sobą

bezterminowo

Firma Handlowo-
Usługowa” HEDAN”
 ul. Sienkiewicza 6A
32-020 Wieliczka

7% zniżki na  cały asortyment (artykuły biurowo-
szkolne, papiernicze, plastyczne, kreatywne)

w następujących punktach prowadzonej 
działalności:
Sklep „HEDAN", ul. Sienkiewicza 6A, 32-020 
Wieliczka,
Sklep „HEDAN", ul. Szpunara 7, 32-020 Wieliczka
rabaty nie łączą się

bezterminowo

Salony Fryzjerskie 
"KATALUNA"   
Agnieszka Molek-Rusin
 Rynek Górny 4
32-020 Wieliczka

5% zniżki na usługi fryzjerskie damskie i męskie,
5% znizki na usługi fryzjerskie dziecięce

w następujących punktach prowadzonej 
działalności:
Salon Fryzjerski "KATALUNA" Rynek Górny 4, 
32-020 Wieliczka
Salon Fryzjerski "KATALUNA" ul. Zamkowa 3, 
32-020 Wieliczka

bezterminowo

Firma N.TRADE              
sp. z o.o., sp. k.
 ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa

5% zniżki na cały asortyment nie objęty 
promocjami w każdym ze sklepów w następujących
punktach prowadzonej działalności:
https://ogrodosfera.pl 
https://palram.pl 
https://eco-market.pl 
https://panmajster.pl 

bezterminowo

Powiatowy Park Rozwoju
Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 105
32-020 Wieliczka

20% zniżki na pojedyncze warsztaty edukacyjne w 
Kuźni Wiedzy
w następujących punktach prowadzonej 
działalności:
Kampus Wielicki, ul. Piłsudskiego 105, 32-020 
Wieliczka

2022 

BioProduktCenter Polska
Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 65A
32-020 Wieliczka

5% zniżki na wszystkie produkty bezterminowo

Haiku Studio 
Michał Pliszka
ul. Mickiewicza 35/7

10% zniżki na wszystkie usługi w agencji Haiku 
Studio, w tym dla właścicieli firm w rodzinach 
wielodzietnych: tworzenie stron www, reklama dla 

bezterminowo

http://www.twojemeble.pl/
https://panmajster.pl/
https://eco-market.pl/
https://palram.pl/
https://ogrodosfera.pl/


89-600 Chojnice osób indywidualnych: projekty kalendarzy 
rodzinnych, zaproszenia urodzinowe, jubileuszowe 
i inne;
5% zniżki na produkty w internetowym sklepie 
Ogrodolandia: meble do ogrodu, taras, czy 
mniejsze na balkon, place zabaw, doniczki, 
biokominki oraz wszelkiego rodzaju lampy;
w następujących punktach prowadzonej 
działalności:
strona internetowa http://haiku.com.pl
sklep internetowy https://ogrodolandia.pl

Rabat nie łączy się z innymi zniżkami.

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

5% znizki na cały asortyment sklepu dostępny na 
stronie:
www.sklep.swiatkwiatow.pl 

bezterminowo

Firma BZ Group Sp. z 
o.o.
Rudna Mała 47
36-060 Głogów Małopolski

10% zniżki na Pakiet 1 Doradcy Informatycznego, 
upoważniający do skorzystania z 8 interwencji 
Eksperta Technicznego w miesiącu w 
następujących punktach prowadzonej działalności:
- na stronie 
internetowej www.doradcainformatyczny.pl
- infolinia 22 330 77 77

bezterminowo

Firma "Abrazo" s.c., 
ul. Wiolinowa 14, 80-298 
Gdańsk

5% zniżki na cały asortyment na stronie 
internetowej https://laflora.pl
5% zniżki na cały asortyment na stronie 
internetowej https://telekwiaciarnia.pl

bezterminowo

Firma "Boss Michał 
Bosak", 
Podwilk 467, 
34-722 Podwilk

10% zniżki na cały asortyment sklepu 
internetowego dostępny na stronie www.boss42.pl
darmowa wysyłka od 500 zł

bezterminowo

Placówka Bankowa 
Credit Agricole Bank 
Polska S.A. w Wieliczce, 
ul. J. Słowackiego 3, 
32-02 0Wieliczka

Gadżet przyz założeniu konta w Placówce 
Bankowej w Wieliczce, ul. J. Słowackiego 3

bezterminowo

http://www.boss42.pl/
https://telekwiaciarnia.pl/
https://laflora.pl/
http://www.doradcainformatyczny.pl/
http://www.swiatkwiatow.pl/
https://ogrodolandia.pl/
http://haiku.com.pl/

