OFERTA PARTNERÓW

Muzea
Lp.

Nazwa podmiotu

Oferta

Tag

1.

Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie

1.

Wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów
prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w wieku do 18 roku życia i młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności w cenie 13 zł.

2.

Planetarium Niebo Kopernika:
• wstęp na pokaz 2D dla dla rodzica, małżonka rodzica
i opiekunów prawnych w cenie 13 zł, dla dzieci w wieku
do 18 roku życia i młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci
legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności 11 zł,
• wstęp na pokaz 3D dla rodzica, małżonka rodzica
i opiekunów prawnych w cenie 18 zł, dla dzieci w wieku
do 18 roku życia i młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci
legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności 16 zł.

2.

Kopalnia Soli Bochnia
Sp. z o.o.

20% na:
• trasę turystyczną (z ekspozycją multimedialną),
• pobyt rekreacyjny 3 godz. w komorze Ważyn,
• podziemną przeprawę łodzią,
• pobyt nocny w komorze Ważyn,

3.

Kopalnia Soli Wieliczka SA

30% na zakup indywidualnych biletów wstępu (normalnych
i ulgowych) umożliwiających zwiedzanie Trasy turystycznej w języku polskim

4.

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum Rezydencja
Królów i Rzeczpospolitej

5.

Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni

6.

Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie

• 40% zniżki na wszystkie bilety

7.

Muzeum Wojsk Lądowych
w Bydgoszczy

• 40% zniżki na bilet wstępu

8.

Muzeum Sił Powietrznych
w Dęblinie

• 40% zniżki na bilet wstępu do Muzeum w Dęblinie oraz
w Koszalinie

• Rodzice objęci programem KDR - bilet rodzinny na ekspozycje stałe zgodnie z cennikiem Zamku (Trasa Zamek,
Galeria Lanckorońskich, Galeria malarstwa, rzeźby i sztuki
zdobniczej)
• Dzieci objęte programem KDR - bilet 1 zł na eskpozycje
stałe (Trasa Zamek, Galeria Lanckorońskich, Galeria malarstwa, rzeźby i sztuki zdobniczej)

UNESCO

UNESCO

UNESCO

40% zniżki od aktualnej ceny biletu od każdego członka rodziny wielodzietnej do Muzeum, ul. Zawiszy Czarnego 1B oraz na
ORP Błyskawica , ul. Skwer Kościuszki
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Muzea cd.
Lp.

Nazwa podmiotu

9.

Muzeum Narodowe
w Krakowie

10.

Muzeum Narodowe
w Krakowie - Dom Jana
Matejki

11.

Muzeum Narodowe
w Krakowie - Dom Józefa
Mehoffera

12.

Muzeum Narodowe
w Krakowie - Galeria
Sztuki Polskiej XIX wieku
w Sukiennicach

13.

Muzeum Narodowe
w Krakowie - Kamienica
Szołayskich

14.

Muzeum Narodowe
w Krakowie - Muzeum
im. Emeryka Hutten-Czapskiego

15.

Muzeum Narodowe
w Krakowie - Muzeum
Karola Szymanowskiego
w Willi „Atma”

16.

Muzeum Narodowe
w Krakowie - Muzeum
Książąt Czartoryskich Arsenał - Galeria Sztuki
Starożytnej

17.

Muzeum Narodowe
w Krakowie - Ośrodek
Kultury Europejskiej
EUROPEUM

18.

Muzeum Narodowe
w Krakowie - Pałac Biskupa
Erazma Ciołka

19.

Muzeum Piastów Śląskich
we Brzegu

4
Data aktualizacji: 15.06.2014 r.

Oferta
• 80% zniżki na ceny biletu normalnego do galerii stałych
i na wystawy zmienne dla: rodzica (rodziców), w tym rodzica (rodziców) zastępczego lub osobę (osoby) prowadzące
rodzinny dom dziecka, małżonka rodzica oraz dziecko,
przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic
sprawuje rodzinna pieczę zastępczą oraz osobę, o której
mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• wstęp bezpłatny dla dzieci z rodzin wielodzietnych: w wieku do ukończenia 18 roku życia oraz w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się
w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych
- w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
• wstęp za 1 zł dla każdego dziecka na lekcję muzealną,
• zniżka 50% na udział w weeekendowych warsztatach rodzinnych.

• Opłata za zwiedzanie Muzeum osoby powyżej 16 roku życia 5 zł
• Dzieci do 16 roku życia 1 zł
• Bezpłatny wstęp na imprezy (koncerty muzyczne i inne)
organizowane przez Muzeum

Tag

Muzea cd.
Lp.

Nazwa podmiotu

Oferta

Tag

20.

Muzemu Narodowe
w Gdańsku - Oddział Sztuki
Dawnej

• bilet za 1 zł

21.

Muzemu Narodowe
w Gdańsku - Gdańska Galeria Fotografii

• bilet za 1 zł

22.

Muzeum Narodowe
w Gdańsku - Oddział
Sztuki Nowoczesnej - Pałac
Opatów

• bilet za 1 zł

23.

Muzeum Narodowe
w Gdańsku - Oddział Sztuki
Dawnej

• bilet za 1 zł

24.

Muzeum Narodowe
w Gdańsku - Oddział Etnogfarii - Spichlerz Opacki

• bilet za 1 zł

25.

Muzeum Narodowe
w Gdańsku - Oddział
Zielona Brama

• bilet za 1 zł

26.

Muzeum Narodowe
w Gdańsku, Muzeum
Będomin Gmina Nowa
Karczma

• bilet za 1 zł

27.

Muzeum Narodowe we
Wrocławiu

• bilet za 1 zł

28.

Muzeum Narodowe we
Wrocławiu - Muzeum
Etnograficzne we
Wrocławiu

• bilet za 1 zł

29

Międzynarodowe Centrum
Kultury w Krakowie

• bezpłatny wstęp za wystawy w Galerii MCK (z możliwością
korzystania z karty przez kilka osób równocześnie, jak
i każdej z osobna)
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Parki narodowe
Lp.

Nazwa podmiotu

1.

Białowieski Park Narodowy

Oferta
• 20% rabatu na bilet normalny dla osób dorosłych będących rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci
oraz 20% rabatu na bilet ulgowy do obiektu dla dzieci
uczących się do 25 roku życia po okazaniu legitymacji
ucznia/studenta do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego,
Rezerwatu Pokazowego Żubrów, Obrębu Ochrony Rezerwatu.

Tag
UNESCO

Uzdrowiska
Lp.

Nazwa podmiotu

Oferta

1.

Uzdrowisko Rabka

1.

Leśne Wzgórze, ul. Pasieczna 4: pobyt 7 dniowy i dłuższy
- 20% zniżki, pobyt weekendowy-15% zniżki, dzieci do lat
3 - bezpłatnie bez świadczeń.

2.

Jagiellonka, ul. Brzozowa 6: pobyt weekendowy, 7 dniowy i dłuższy - 30% zniżki, dzieci do lat 3 - bezpłatnie bez
świadczeń.

3.

Willa Świt, ul. Brzozowa 1 - pobyt weekendowy, 7 dniowy
i dłuższy - 30% zniżki, zabiegi w gabinecie masażu - 30%
zniżki, dzieci do lat 3 - bezpłatnie bez świadczeń.

4.

Rabczański Zdrój Medical SPA, ul. Roztoki 7: pobyt 7 dniowy - 10% zniżki, pobyt 14 dniowy - 20% zniżki, zabiegi SPA
- 10% zniżki, zabiegi lecznicze - 20% zniżek, posiłki w restauracji obiektu - 10% zniżki, dzieci do lat 3 - bezpłatnie
bez świadczeń.

5.

Centrum Zdrowia i Urody, ul. Orkana 49: zabiegi SPA-10%
zniżki, zabiegi lecznicze - 10% zniżki.

/ oferta ważna od 1.09.
2014 r. /
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Tag

Transport kolejowy
Lp.

Nazwa podmiotu

Oferta

Tag

1.

PKP Intercity SA

• 25% zniżki w 1 i 2 klasie w pociągach IC/IC Premium/TLK
dla każdego członka rodziny przy jednoczesnym przejeździe minimum 3 uprawnionych osób

2.

Przewozy Regionalne
Sp. z o.o.

• Zakup pierwszej REGIOkarty rocznej dla posiadaczy Karty
Dużej Rodziny w cenie 140 zł (cena normalna wynosi 175
zł). Posiadacz REGIOkarty może kupić bilet według taryfy RAZEM, co w przypadku nabycia biletu jednorazowego
pozwala obniżyć cenę do 30%, a w przypadku biletu miesięcznego do 15%. Posiadacz REGIOkarty ma możliwość
nabywania tańszych biletów na przejazdy na trasach obsługiwanych przez Przewozy Regionalne, Arriva RP, Koleje
Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie.

3.

Wars SA

• 20% zniżki na ofertę KIDS
• 10% zniżki na ofertę regularną

Ulgi podatkowe
Lp.

Nazwa podmiotu

1.

Ministerstwo Finansów

Oferta

Tag

• Termin zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych
za dany rok zostanie skrócony do 30 dni od dnia złożenia
zeznania podatkowego (pod warunkiem, że zeznanie zostanie wysłane drogą elektroniczną).
• Oferta ważna od przyszłego roku podatkowego.
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Sport i rekreacja
Lp.

Nazwa podmiotu

1.

Stadion Narodowy (PL 2012
+ Sp. z o.o. )

• Każdy posiadacz Karty otrzymuje 50% zniżki od ceny podstawowej biletu upoważniającego do skorzystania z wycieczki po Stadionie Narodowym w Warszawie zgodnie
z obowiązującą ofertą

2.

Centralny Ośrodek Sportu
w Warszawie

• 20% na wyżywienie, boisko, halę sportową, lodowisko,
wypożyczanie sprzętu sportowego

3.

COS, Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich w Giżycku

• 20% na zakwaterowanie i wyżywienie, 20% na boisko, halę
sportową, kort tenisowy, siłownię, zabiegi odnowy biologicznej,wypożyczenie sprzętu sportowego

4.

COS, Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich w Spale

• 20% na zakwaterowanie i wyżywienie, 20% na pływalnię,
boisko, halę sportową, kort tenisowy, siłownię, wypożyczenie roweru, zabiegi odnowy biologicznej

5.

COS, Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich w Szczyrku

• 20% na zakwaterowanie i wyżywienie, 20% na pływalnię,
boisko, halę sportową, kort tenisowy, siłownię, zabiegi odnowy biologicznej,skocznię narciarską, trasy narciarskie

6.

COS, Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich w Wałczu

• 20% na zakwaterownie i wyżywienie, 20% na pływalnię,
boisko, halę sportową, kort tenisowy, siłownię, zabiegi odnowy biologicznej, wypożyczenie sprzętu sportowego

7.

COS, Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich w Zakopanem

• 20% na zakwaterowanie i wyżywienie, 20% na pływalnię,
boisko, halę sportową, kort tenisowy, siłownię, zabiegi odnowy biologicznej, skocznię narciarską, trasy narciarskie,
lodowisko

8.

COS, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we
Władysławowie

• 20% na zakwaterowanie i wyżywienie, 20% na pływalnię,
boisko, halę sportową, kort tenisowy, siłownię, zabiegi odnowy biologicznej,wypożyczenie sprzętu sportowego

9.

Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP w Roskoszy
www.roskosz.pl
www.ckiw-roskosz.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie, boisko

10.

Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP w Iwoniczu
www.oswzadwor.pl
www.podkarpacka.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie

11.

Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP w Człuchowie
www.pomorska.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie, boisko, siłownię

12.

Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP w Lanckoronie
k. Krakowa
www.osrodek-korona.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie, boisko
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Oferta

Tag

Sport i rekreacja cd.
Lp.

Nazwa podmiotu

Oferta

Tag

13.

Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP w Wiśle
www.slaska.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie, kort tenisowy,
siłownię

14.

Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP "Ewunia"
w Świnoujściu
www.ewunia.swinoujscie.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie

15.

Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP w Gołdapi
www.ckiw-goldap.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie, halę sportową,
siłownię

16.

Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP w Wiechlice
k. Nowej Soli
www.ckiw-wiechlice.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie

17.

Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP w Dobieszkowie
k. Łodzi
www.hoteldobieszkow.com.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie

18.

Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP w Nosowie
k. Koszalina
www.palacnosowo.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie

19.

Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP w Oleśnicy
k. Wrocławia
www.ckiw-olesnica.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie

20.

Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP w Pleszewie
www.ckiw-pleszew.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie

21.

Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP w Tarnowie
www.ckiw-tarnow.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie

22.

Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy OHP w Szczawnicy
- Jabłocne
www.ckiw-szczawnica.ohp.pl

• 10% na zakwaterowanie i wyżywienie, boisko, kort teniosowy, siłownię, zabiegi odnowy biologicznej
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Ośrodki wypoczynkowe
Lp.

Nazwa podmiotu

Oferta

1.

Rezydencja Prezydenta RP
Zamek w Wiśle

• 20% na zakwaterownie i wyżywienie

2.

Zespół Rezydencji
Belweder-Klonowa
w Warszawie

• 20% na zakwaterownie i wyżywienie

Tag

Zakupy
Lp.

Nazwa podmiotu

1.

Alma Market S.A.

• zniżka 5% na cały asortyment z wyjątkiem tytoniu i alkoholi twardych

2.

Vistula

• zniżka 10% na cały asortyment

3.

W.Kruk

• zniżka 10% na cały asortyment, zniżka na zegarki 5%
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Oferta

Tag

Kontakt:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
e-mail: info@mpips.gov.pl
www.rodzina.gov.pl
Telefon: 22 661 10 00

