
Dotychczasowi Partnerzy dot. zasięgu lokalnego:  

Nazwa Adres Zakres Szczególnych uprawnień 

Klub Malucha 

BABY-HOUSE  

ul. Gajowa 66, 62-070 

Zakrzewo 

20% zniżki na pakiety godzinowe w klubie,                                                               

20%zniżki na zajęcia Zumby dla Mam i 

Dzieci,         

20% zniżki na gimnastykę z elementami jogi,                                 

10% zniżki na balet dla dzieci. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna i 

Centrum Kultury 

w Dopiewie 

Gminna Biblioteka 

Publiczna i Centrum 

Dopiewie  

ul. Konarzewska 12, 

Dopiewo;                                

Filia w Dąbrówce  

ul. Malinowa 41;      

Filia w Skórzewie  

ul. Poznańska 42;  

Filia w Konarzewie  

ul. Szkolna 16;   

Klub Rondo w 

Skórzewie 

ul. Ks. St. 

Kozierowskiego 1 

50% opłat za wszystkie zajęcia dodatkowe 

Centrum 

Harmonijnego 

Rozwoju Dziecka 

ul. Kolejowa 30, 

 60-185 Skórzewo 

10% zniżki  na czesne całodzienne w Żłobku 

i Przedszkolu Harmonijka  

5% na czesne dotyczące niepełnego wymiaru 

godzin  opieki  w Żłobku i Przedszkolu 

Harmonijka  

 

Stowarzyszenie 

Klub Sportowy 

Korona Zakrzewo 

Zakrzewo, ul. Długa 

131, 62-070 Dopiewo 

20% zniżki na opłaty miesięczne za członka-

uczestnika sekcji piłki nożnej i szachów 

Gminny Ośrodek 

Sporty i Rekreacji  

w Dopiewie  

ul. Polna 1a, 62-070 

Dopiewo  

Zwolnienie z opłaty startowej dorosłych 

członków rodziny w biegu o koronę księżnej 

Dąbrówki (corocznie ostatnia niedziela maja),                                                                            

Zwolnienie z opłaty startowej dorosłych 

członków rodziny w gwiazdkowych 

turniejach w badmintona i tenisa stołowego 

(corocznie sobota przed świętami Bożego 

Narodzenia),                                                                                  

Zwolnienie z opłaty za ustawienie 

namiotu/przyczepy campingowej i samochodu 

na jeden tydzień na polu namiotowo-

kampingowym w Zborowie w sezonie letnim.  



REHA NOVA 
  Dojazdowo w domu 

klienta 

20% zniżki na wszystkie masaże                                                

20% zniżki na Kinesiology Taping                                                   

20% zniżki na terapię manualną                                              

20% zniżki na gimnastykę indywidualną                                   

20% zniżki na drenaż limfatyczny                                                    

20% zniżki na zajęcia Nordic Walking       

Zakład Usług 

Komunalnych  

Sp.z o.o  

ul. Wyzwolenia 15,  

62-070 Dopiewo 

 - 10 zł zniżki na  usługę asenizacyjną 6,7 m3 

 - 15 zł zniżki na usługę asenizacyjną 8,0 m3 

 

OPTYKA- 

OPTOMETRIA 

BUCZKOWSKI 

ul. Platanowa 2, 

62-070 Dąbrówka 

 

 

7% zniżki na soczewki kontaktowe 

15% zniżki na zakup okularów 

przeciwsłonecznych 

15% zniżki na zakup okularów korekcyjnych 

(oprawa+ soczewki) 

5% zniżki na zakup płynów do pielęgnacji 

soczewek kontaktowych 

Stacja Paliw Cel 
ul. Polna 1, 62-070 

Dąbrówka 

10 gr./l zniżki  na zakup paliwa 

 

Żłobek 

„Twórcze Smyki” 

Spółdzielcza 15, 

 60-185 Skórzewo 

10% zniżki na abonament całodzienny 

10% zniżki na zajęcia dodatkowe ( rytmika, 

balet itp.) 

10% zniżki na zajęcia z języka angielskiego  

 

 

Niepubliczne 

Przedszkole 

„BAJKA” 

ul. Kościelna 2,  

62-070 Konarzewo  

50% zniżki na czesne za pierwsze dziecko w 

przedszkolu, 

 75% zniżki na czesne za każde następne 

dziecko w przedszkolu (uczęszczające w tym 

samym czasie, co pierwsze) 

„Świat Dziecka” 
ul. Młyńska 6, 

62-070 Dopiewo 

5% zniżki na artykuły szkolne 

5% zniżki na odzież  

„ Leśna Chatka 

Puchatka” 

ul. Zacisze 22, 62-070 

Zakrzewo 

10% zniżki na czesne za pobyt dziecka 

w przedszkolu 

10% zniżki na czesne za pobyt dziecka w żłobku 

Rodzinka  

Park Rozrywki 

ul. Skórzewska 19, 

60-185 Skórzewo 

30% zniżki na wstęp do Parku Rozrywki 

Rodzinka,   

15% zniżki na gastronomię w Restauracji Parku,   

10% zniżki na urodzinki niezależnie od 

wybranego Pakietu, także na usługi dodatkowe 

Teatr Nowy 

w Poznaniu 

ul. Dabrowskiego5, 

60-838 Poznań 

Posiadacze karty rodziny dużej mogą kupić bilety 

na wszystkie spektakle Teatru Nowego (oprócz 

premier, spektakli gościnnych i specjalnych) 

w cenie 25 PLN od osoby. 



 

Centrum Turystki 

Kulturowej 

TRAKT 

ul. Gdańska 2,  

61-123 Poznań 

a) 5zł -  Bilet wstępu na ekspozycję w Bramie 

Poznania dla Posiadaczy Karty „Rodzina 3+”   

 

(Ponadto bilet wstępu na ekspozycję uprawnia do 

skorzystania z usługi audiowycieczki na Ostrów 

Tumski w terminie 10 dni od daty zwiedzenia 

Ekspozycji. W celu skorzystania z usługi 

audiowycieczki we wskazanym powyżej terminie 

należy okazać bilet wstępu na ekspozycję.) 

 

b) 1zł – bilet na audiowycieczkę po Ostrowie 

Tumskim dla  Posiadaczy Karty „Rodzina 3+”     

Bilet na audiowycieczkę w przypadku pkt.  a) i b)  nie uprawnia do wejścia do innych instytucji 

kultury i dziedzictwa zlokalizowanych na terenie Ostrowa Tumskiego ( w tym w szczególności: 

Katedry, Muzeum Archidiecezjalnego, Archiwum Archidiecezjalnego, Rezerwatu 

Archeologicznego). Zasady i godziny zwiedzania w tym podmiotach regulują osobne regulaminy 

zwiedzania i opłat. Skorzystanie z oferty audiowycieczki po Katedrze związane jest z koniecznością 

uregulowania opłaty wstępu do Katedry i podziemi katedralnych oraz przestrzegania zasad i godzin 

zwiedzania obowiązujących w Katedrze. 

 

Zniżki nie łączą się z innymi promocjami 

 

PRALNIA NA SMS 
ul. Dopiewska 26, 

62-070 Konarzewo 

- 10% zniżki na pranie wodne     

- 10% zniżki na czyszczenie chemiczne 

Radosna 

Nieruchomości 

Marek Fabiański 

ul. Radosna 12,  

62-070 Palędzie  

 

ul. Sienkiewicza 22, 

Poznań 

- 20% zniżki na usługę  pośrednictwa 

w sprzedaży- zbyciu nieruchomości 

- 15% zniżki na usługę pośrednictwa w nabyciu 

nieruchomości 

- 15% zniżki na usługę pośrednictwa 

w najmie/wynajmie nieruchomości 

- 10% zniżki na usługę HOME STAGING 

nieruchomości  (przygotowanie nieruchomości do 

sprzedaży) 

- 5% zniżki na usługę doradczą w zakresie 

zbycia / nabycia nieruchomości (mieszkanie, dom, 

działka) 

OSK Piotr Białas 
ul Wysoka 5, 

 62-070 Dopiewo  

 

- 5% zniżki na kurs prawa jazdy Kat. B 

Tornistry.com.pl 

 

 

 

 

Kopanina 54/56, 

60-105 Poznań 

http://tornistry.com.pl/ 

http://dlabobasa.eu/ 

 

-  15% zniżki na produkty marki PASO 

-  10% zniżki na produkty firmy Derform, 

Majewski, Hama 

-  10% zniżki na produkty marki Ala i As 

 



Grupa Surf 

Szkoła Języków 

Obcych 

ul. Miętowa 5/5 

62-064 Plewiska 

- 5% zniżki na wszystkie kursy językowe 

(grupowe) 

- 10% zniżki na zakup podręczników szkolnych 

- 10% zniżki na międzynarodowe certyfikaty 

językowe 

- 6% zniżki na indywidualne kursy językowe. 

„Konsorcjum 

„ALFA”  

„NASZ SKLEP” 

 

 

ul. Słoneczna 14, 62-070 

Konarzewo 

5% zniżki na chemię gospodarczą 

 

15% zniżki na odzież 

Konsorcjum 

„ALFA” 

Kancelaria Obrotu 

Nieruchomościami 

 

ul Kościelna 72,  

62-070 Konarzewo 

10% zniżki na pośrednictwo w obrocie 

nieruchomościami 

 

OK English Course 

 

ul. Kolejowa 8,  

60-185 Skórzewo  

 5% zniżki na Kursy językowe grupowe 

 

 10% zniżki na podręczniki 

 

 5% zniżki na lekcje indywidualne 

 

Eplecaki.pl  

MKMSOFT 

MARCIN KLARA 

 

 

 

ul. Tęczowa 9, 

61-070 Dąbrowa 

www.eplecaki.pl  

 

10% zniżki na artykuły szkolne i podróżnicze. 

 

Stomatologia 

INTERDENT 

Sp.z oo 

 

ul. Szkolna 35, 60-185 

Skórzewo 

www.stomatologia-

interdent.pl 

 

 

10% zniżki na wszystkie usługi 

Pracownia 

Psychologiczna 

os. Wichrowe Wzgórze 

7/D, 61-674 Poznań 

(domofon 100) 

 

20% zniżki na pierwszą konsultację, 

 

10% zniżki na kolejne sesje terapeutyczne, 

 

10% zniżki na  badania psychologiczne, 

 

10% zniżki na   terapie par, 

 

10% zniżki na  terapię rodzinną. 

 

Język Angielski dla 

Dzieci 

ul. Żuczka 15, 60-185 

Skórzewo 

 

15 % zniżki na wszystkie kursy językowe, 

 

10 % zniżki na podręczniki i inne materiały. 

http://www.eplecaki.pl/
http://www.stomatologia-interdent.pl/
http://www.stomatologia-interdent.pl/


ACTIVUS 

TANIEC I FITNES 

ul. Szarotkowa 230a, 

60-185 Skórzewo 

10% zniżki na zajęcia taneczne dla dzieci i 

młodzieży od 4-15 lat: balet, taniec nowoczesny, 

zumba, hip-hop, modern jazz, akrobatyka, 

 

10 % zniżki na zajęcia fitness dla dorosłych: Abt, 

Fat killer, Pilates, Zumba, Deep work, Joga, Tbc i 

inne, 

 

10 % zniżki na zajęcia Zumby dla młodzieży 

gimnazjalnej i licealnej ( za okazaniem ważnej 

legitymacji szkolnej),  

 

10 % zniżki na zajęcia tanecznych formacji 

turniejowych dla dzieci i młodzieży.      

PR9 – Trening 

Akademii 

Piłkarskiej Reissa 

- przy Szkole 

Podstawowej im. F. 

Chopina w Skórzewie 

 

- przy Szkole 

Podstawowej im 

Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Dąbrówce 

 

20% zniżki na miesiąc abonamentu treningów w 

APR na pierwsze dziecko.  

 

30% zniżki na miesiąc abonamentu treningów w 

APR na drugie dziecko 

 

40% zniżki na miesiąc abonamentu treningów w 

APR na trzecie dziecko 

 

 


