KATALOG ULG I ZNIŻEK
Partnerzy wymienieni poniżej zobowiązali się do udzielenia następujących ulg i zniżek:
Instytucje/Podmioty/Partnerzy
1. Teatr Dzieci Zagłębia
ul. Teatralna 4
42-500 Będzin
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 4a
42-500 Będzin

Oferowane ulgi i zniżki
Obniżenie
ceny
biletu
wstępu
na przedstawienia sobotnie dla seniora
o
20%
(z
wyjątkiem
przedstawień
premierowych, z Mikołajem i impresaryjnych)
•
•
•

Bilety na basen – 5zł/h niezależnie
od dnia tygodnia i godziny
korty tenisowe – 8zł/h niezależnie
od dnia tygodnia i godziny
Sportowa Dzielnica – zajęcia fitness –
5zł/mc

3. Ośrodek Kultury w Będzinie
ul. Małachowskiego 43,
42-500 Będzin

50%
zniżki
na
zajęcia
i
warsztaty
organizowane przez ośrodek, w tym przez filię
Ośrodka Kultury w Grodźcu i Łagiszy

4. Muzeum Zagłębia
ul. Gzichowska 15
42-500 Będzin

Rodzaje biletów (Pałac):
• wystawy stałe 4,50 zł
• wystawy czasowe parter 3,00 zł
• wystawy
czasowe
pierwsza
kondygnacja 3,50 zł
• wystawy czasowe parter + pierwsza
kondygnacja 5,50 zł
• wystawy stałe + wszystkie czasowe
7,50 zł
Rodzaje biletów (Zamek):
• wystawy stałe 6,00 zł
• wieża - punkt widokowy 3,50 zł
• łączony (Pałac + Zamek wystawy stałe)
9,00 zł

5. Foto Borkowscy
ul. Małachowskiego 18
42-500 Będzin

•
•

10% zniżki na wykonanie zdjęć
do dokumentów (dowód, paszport,
prawo-jazdy, legitymacja)
10% zniżki na wywołanie zdjęć
amatorskich z nośników cyfrowych
(płyta CD, aparat fotograficzny itp.)

6. GEISHA Studio Stylizacji i Urody
ul. Małachowskiego 39
42-500 Będzin

10% na usługi kosmetyczne w salonach:
• Będzin ul. Małachowskiego 39
• Grodziec ul. Barlickiego 63

7. Klub Fryzjersko-Kosmetyczny
odNova
ul. Małachowskiego 18
42-500 Będzin

Rabat w wysokości 10% na wszystkie usługi
fryzjersko-kosmetyczne.

8. P.H.U. GOLD Paweł Stępień

•

strzyżenie męskie – 10%

ul. Jarzębinowa 6b
42-500 Będzin

9. Świat Kawy i Herbaty KSANTYNA
ul. Modrzejowska 95
42-500 Będzin

•
•
•
•

strzyżenie damskie -10%
farbowanie – 15%
pasemka – 20%
baleyage - 20%

•
•

rabat – 5% na zakup do 50zł
rabat – 10% na zakupy powyżej 50zł
(rabat nie dotyczy porcelany)

10. INTER-MED s.c.
ul. Ignacego Krasickiego 14
42-500 Będzin

10% na wszystkie usługi wykonywane
w placówce INTER-MED w Będzinie

11. Gabinet Kosmetyczny-Beata
Ruszczyńska
ul. Małachowskiego 54
42-500 Będzin

10 % na wszystkie usługi

12. Kino "NOWOŚĆ"
ul. Potockiego 3
42-500 Będzin

10 % od ceny biletu

13. Cafe Jerozolima
ul. Modrzejowska 44
42-500 Będzin

20% rabatu na wszystkie spotkania, koncerty
oraz inne wydarzenia odbywające się w Cafe
Jerozolima

14. MKS Będzin hala widowiskosportowa
ul. Żeromskiego 9
41-200 Sosnowiec

Bilet w cenie 5 zł uprawniający do wstępu
na mecze drużyny MKS Będzin w ramach
rozgrywek PlusLigi

15. MINTAKA Sp. z o.o. Bróg Iwona
ul. Modrzejowska 27,
42-500 Będzin

15% rabatu na zakup bielizny

16. NZOZ Pro Femina Sp. Jawna
ul. Krośnieńska 1
42-500 Będzin

20% rabatu na usługi medyczne

17. MyjniaObokTargu.pl
ul. Brzozowicka 1
42-500 Będzin

20% rabatu od cennika

18. GEERS Akustyka Słuchu
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 3
42-500 Będzin

•
•
•

25% rabatu na baterie do aparatów
słuchowych
25% rabatu na akcesoria do aparatów
słuchowych (wężyki, filtry)
25% na środki pielęgnacyjne

19. Sanatorium Uzdrowiskowe
"ZGODA"
ul. Piłsudskiego 42
33-380 Krynica-Zdrój

8% rabatu na turnusy rehabilitacyjne
dwutygodniowe
(w
przypadku
turnusu
z dofinansowania PFRON rabat przyznawany
jest od wpłaty własnej), tygodniowe wczasy
zdrowotne, tygodniowe pobyty wypoczynkowe.
Rabat nie łączy się z innymi rabatami (np.
stały klient) i promocjami (np. last minute).

20. Hotel Milena

Zniżki

na

7

noclegów

z

wyżywieniem

ul. Dworcowa 22
34-360 Milówka
Rezerwacje
pod
numerem
telefonu: 33 8637 383, 502 292
497 lub na www.hotelmilena.pl.

(śniadanie i obiadokolacja) cena bez zniżki
1000 zł za cały pobyt/ Ceny ze zniżką 30%:
700 zł za cały pobyt osoba dorosła, 600 zł za
cały pobyt dziecko 4-12 lat, 210 zł za cały
pobyt dziecko 0-4 lat śpiące z rodzicami.
Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych,
4 osobowych apartamentach z dwoma
sypialniami lub 6 osobowych apartamantach
z 3 sypialniami.
Warunki skorzystania ze zniżki: przyjazd
w minimum 2 osoby – pobyt rozpoczyna
się i kończy w sobotę.

21. "STOLMAN" meble na wymiar
ul. Małachowskiego 40
42-500 Będzin

Rabat na wykonanie mebli na zamówienie
w wysokości 5%.

22. LASER STUDIO
ul. Krośnieńska 1
42-500 Będzin

12% rabatu na zabiegi depilacji laserowej
Warunki skorzystania ze zniżki:
• płatność tylko gotówką;
• nie łączy się z innymi promocjami.

23. Sklep "Raj dla Nóg"
ul. Potockiego 3
42-500 Będzin

10% rabatu na cały asortyment (nie dotyczy
towarów przecenionych i objętych rabatem
w sklepie)

24. Nemo Wodny Świat Sp. z o.o.
Aleja Róż 1
41-300 Dąbrowa Górnicza

•
•

25% zniżki na bilet basenowy normalny
1 zł rabatu do biletu wstępu
na wieczorek taneczny

25. Uzdrowisko Kraków Swoszowice
Sp. z o.o.
ul. Kąpielowa 70
30-698 Kraków

Rabat 10% na pobyt w Uzdrowisku Kraków
Swoszowice (oferta nie łączy się z innymi
rabatami i promocjami, klient wybiera ofertę
korzystniejszą dla siebie)

26. Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji Sosnowcu
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec

Pływalnia kryta, Sosnowiec ul. Żeromskiego 5
(tel.32 266 38 78):
• bilet normalny – 3zł/godz
• Karnet normalny – 25 zł/10 godz.
Siłownia, Sosnowiec ul. Żeromskiego
(tel. 32 266 38 78):
• trening jednorazowy – 4zł
• karnet 14-dniowy – 20zł
• karnet 30-dniowy – 35zł
• karnet 90-dniowy – 85zł

5

Klimontowskie
Centrum
Aktywności
Rodzinnej,
Sosnowiec
ul.
Hubala
Dobrzańskiego 99 (tel.32 292 96 54): pływalnia ogólnodostępna z sauną:
• bilet normalny – 3zł/godz.
• Karnet normalny – 25zł/10 godz. siłownia ogólnodostępna / zajęcia
fitness:

•
•
•
•

bilet normalny – 6zł
karnet normalny 30-dniowy – 50zł
karnet normalny 90-dniowy – 125zł
karnet normalny 365-dniowy – 450zł

Pływalnia letnia, Sosnowiec ul. 3-go Maja
41 (tel.32 266 34 26):
• bilet normalny 3zł
Stadion zimowy, Sosonowiec ul. Zamkowa
4 (tel.32 266 62 42; 511 779 659):
• bilet normalny – 3zł
Korty tenisowe, Sosnowiec ul. Szkolna 4b
(tel.665 457 705):
• bilet normalny – 9zł
• poniedziałek – piątek w godz. 6:0015:00 – 4,50zł/godz.
Kompleks sportowy – korty tenisowe,
Sosnowiec al. Mireckiego 31 (tel.32 785 37
36):
• bilet normalny – 9zł
• poniedziałek – piątek w godz. 6:0015:00 – 4,50zł/godz.
Pływalnia letnia, Sosnowiec ul. Wojska
Polskiego 181 (tel.32 299 36 30):
• bilet normalny – 3zł
Kompleks
rekreacyjno-sportowy,
Sosnowiec
ul.
3-go
Maja
51
(tel.32 291 00 04):
- karnet:
• duży / poniedziałek – piątek / – 9zł
za 10 wjazdów
• duży / sobota – niedziela, święta / –
11zł za 10 wjazdów
• mały / poniedziałek – piątek / – 4zł
za 10 wjazdów
• mały / sobota – niedziela, święta / – 5zł
za 10 wjazdów
• duży / poniedziałek – piątek / – 8zł
za 1 godz.
• duży / poniedziałek – piątek / – 10zł
za 2 godziny
• duży / poniedziałek – piątek / – 14zł
za 3 godziny
• duży / poniedziałek – piątek / – 16zł
za 4 godz.
• duży / sobota – niedziela, święta / – 9zł
za 1 godz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

duży / sobota – niedziela, święta /
– 11,50zł za 2 godz.
duży / sobota – niedziela, święta /
– 16zł za 3 godz.
duży / sobota – niedziela, święta /
– 18,50zł za 4 godz.
mały / poniedziałek – piątek / – 3zł
za 1 godz.
mały / poniedziałek – piątek / – 4zł
za 2 godz.
mały / poniedziałek – piątek / – 7zł
za 3 godz.
mały / poniedziałek – piątek / – 8zł
za 4 godz.
mały / sobota – niedziela, święta /
– 3,50zł za 1 godz.
mały / sobota – niedziela, święta /
– 4,50zł za 2 godz.
mały / sobota – niedziela, święta /
– 7,50zł za 3 godz
mały / sobota – niedziela, święta/
– 8,50zł za 4 godz.

27. BIURO PLUS „AS OFFICE”
ul. Wolności 110a
42-506 Będzin

10% zniżki na zakup artykułów w cenach
detalicznych. Oferta nie łączy się z zakupami
w cenach hurtowych

28. REHABILIS-VITA
ul. 1 Maja 1
42-500 Będzin

25% zniżki na usługi rehabilitacji i masażu

29. ARKA VITAE S.A. sanatoryjny
klasyczny
ul. Warszawska 25
85-058 Bydgoszcz

10% zniżki na pobyt sanatoryjny klasyczny
10% zniżki na pobyt sanatoryjny z kuracją
z ziołami Ojca Grzegorza Sroki

•
•

Ośrodek Magnolia- Sanatorium
ul. Szpitalna 15, 43-450 Ustroń
tel. 33 854 36 90
Ośrodek Tulipan – Sanatorium
ul. Szpitalna 21, 43-450 Ustroń
tel. 33 854 37 80

30. Akson Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Kościuszki 346 A
40-608 Katowice

5% rabatu na wyroby nierefundowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia

31. „REH-MED SOBAŃSKI JAKUB”
ul. Szpitalna 30A/1
41-250 Czeladź

10% na wszystkie formy rehabilitacji (zabiegi,
masaże, terapie indywidualne

32. VitaSun Biuro Turystyczne
ul. Gzichowska 116a
42-500 Będzin

10% zniżki dla osób posiadających Będzińską
Kartę Seniora oraz 5% zniżki dla osób
towarzyszących.

33. Biuro Turystyczne LUBATUR

30,00 zł zniżki przy rezerwacji wczasów

ul. Podwale 2
42-500 Będzin

34. Pracownia Arteterapii i Rozwoju
Osobowści
ul. W. Reymonta 73
41-250 Czeladź
tel. 799 747 077
www.arteterapeuta.pl

w turnusach do 15.05. lub po 20.09.,
w Ośrodkach Wypoczynkowych DIUNA
w Darłówku, Jastrzębiej Górze, Łebie oraz
Wiciu k. Jarosławca.
20% rabatu na:
• zajęcia
arteterapii
grupowej
/indywidualnej;
• artystyczne
warsztaty
rozwojowe,
integracyjne, rozwojowo-terapeutyczne;
• zajęcia
dla
osób
zmagających
się m.in. z depresją, samotnością,
lękami.

