
TCZEWSKA KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ – LISTA RABATÓW  
 

1 

 

Lp. INSTYTUCJA RABAT DANE KONTAKTOWE 

1. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej  
SAMBOR TCZEW 
ul. Obrońców Westerplatte 12/2 

83-110 Tczew 

 

- wstęp na mecze :  
 dzieci – bezpłatnie 
 rodzice – 50 % 

tel. 606-893-828 

 

http://sambor-tczew.pl/ 

2. FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE  
Danuta Dyszer 
ul. Gdańska 44 (wejście od ul. Koziej) 
83-110 Tczew 
 

- 20-30% zniżki na usługi fryzjerskie  

(strzyżenie, koloryzację, stylizację włosów) 

 
*Zniżka nie obejmuje kosztów farby, ani innych produktów 

koniecznych do wykonania fryzury.  

tel. (58) 777-44-89 

3. Centrum Kultury i Sztuki 
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10  

83-110 Tczew 

 

- 20%  zniżki za udział  w warsztatach artystycznych 
 
 

*Zniżka nie dotyczy warsztatów  indywidualnych.  

Fakt posiadania Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej 

należy zgłosić w kasie CKiS w godzinach jej pracy.  

tel. (58) 531-07-07 

 

http://ckis.tczew.pl 

4. Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji 
ul. Wojska Polskiego 28A 

83-110 Tczew 

 

- 15 % rabatu na:  
 pływanie  
 siłownie 
 saunę 
 aerobik 
 korty tenisowe 
 lodowisko 

tel. (58) 531-46-26 

 

http://www.tcsir.tcz.pl/ 

5. Szkoła Tańca STAKATO 
- I LO im. Marii Curie – Skłodowskiej przy ul. Szkoły 

Morskiej 1 
- ZSE im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 

17 

- udział dzieci i młodzieży w zajęciach tanecznych 
 pierwsze dziecko – 20 % 
 kolejne dziecko – 50% 

tel. 519-187-379 

 

http://www.taniec.tcz.pl/ 

http://sambor-tczew.pl/
http://ckis.tczew.pl/
http://www.tcsir.tcz.pl/
http://www.taniec.tcz.pl/
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6. Stowarzyszenie Klub Sportowy RELAX 
- Fabryka Sztuk w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 4 
83-110 Tczew 

- udział w zajęciach tanecznych 
 pierwsze dziecko - 20 % 
 drugie dziecko – 50 % 
 trzecie i kolejne dziecko – 100 % 
 dorośli – 20 % 

tel.  502-678-115 

7. „M&L Kancelaria Adwokacka” 
Monika Lenczewska 
ul. Kruczkowskiego 28 
83-110 Tczew 

- porady prawne w zakresie spraw rodzinnych –   10 % 
- prowadzenie opiekuńczych postępowań w zakresie  
   spraw rodzinnych – 15 % 

tel. 531-200-711 

 

monika-lenczewska@wp.pl  

 

8. Telkab Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 5  
83-110 Tczew 

- pakiet internetowy 300 Mb/s (z 69 zł na 39 zł) 

 
tel. (58) 728-50-00 

 

www.tczew.net.pl  

 

9. Tczewskie Stowarzyszenie AIKIDO AIKIKAI 
Tomasz Szalbierz 
ul. Jedności Narodu 21C/7  
83-110 Tczew 
 

- udział w treningach AIKIDO  – 20% 

 
 

tel. 509-810-339 

 

www.aikido.tczew.pl 

 

10. Biuro Rachunkowe ”PLUS”  

Anna Mucha-Baza 

ul. Kilińskiego 8 

83-110 Tczew 

 

- od 30% do  60% zniżki na rozliczenie roczne PIT  

(30% dla rodziny z trojgiem dzieci, 40 %  czworo 

dzieci, 50 % pięcioro dzieci, 60 % zniżki sześcioro 

i więcej dzieci  w rodzinie.); 
- dodatkowy miesiąc GRATIS dla osoby prowadzącej 

działalność gospodarczą w pierwszym roku współpracy 

z biurem; 
- przy zmianie biura rachunkowego 30 % zniżki przez 

6 pierwszych   miesięcy współpracy z  naszym biurem. 

 

tel. 600-914-461 

 

www.plustczew.pl 

plusbiuro@o2.pl 

 

mailto:monika-lenczewska@wp.pl
http://www.tczew.net.pl/
http://www.aikido.tczew.pl/
http://www.plustczew.pl/
mailto:plusbiuro@o2.pl
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11. P.H.”BAZA-R” Tomasz Baza  

USŁUGI TRANSPORTOWE 

ul. Kilińskiego 8 

83-110 Tczew 

 

- 20% zniżki na  usługi transportowe; 

- 20 % zniżki na przeprowadzki; 

- 20% zniżki na przewóz osób. 

tel.  608-312-355 

 

www.transportbaza.pl 

transportbazar@gmail.com 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFA TOUR MAREK I AGNIESZKA 

BUDNY SPÓŁKA JAWNA  

ul. Sczanieckiej 10/1A 

60-216 Poznań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Willa Alfa, ul. Słoneczna 12a,  

57-350 Kudowa Zdrój   

Wczasy przed i po sezonie  
(przed 30.04 i po 1.09.2021) 

Pobyt ze śniadaniem 
3 dni/2 noce 1os. 179 zł zamiast 299 zł  

(Śniadanie + obiadokolacja 209 zł zamiast 450 zł) 

8 dni/7 nocy 1os. 629 zł zamiast 999 zł  

(Śniadanie + obiadokolacja 739 zł zamiast 1099 zł) 

Pobyt ze śniadaniem + wycieczka Praga lub Skalne 

Miasto 

3 dni/2 noce 1os. 259 zł zamiast 430 zł 

(Śniadanie + obiadokolacja + wycieczka Praga lub 

Skalne Miasto 299 zł zamiast 450 zł) 

8 dni/7 nocy 1 os. 709 zł zamiast 1099 zł 

(Śniadanie + obiadokolacja + wycieczka Praga lub 

Skalne Miasto 799 zł zamiast 1099 zł) 

 

Ferie i Wakacje 

Pobyt ze śniadaniem 

3 dni/2 noce 1os. 199 zł zamiast 399 zł 

(Śniadanie + obiadokolacja 239 zł zamiast 450 zł) 

8 dni/7 nocy 1 os. 699 zł zamiast 1439 zł 

tel. 510-150-966 

recepcja@alfakudowa.pl 

www.alfakudowa.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transportbaza.pl/
mailto:transportbazar@gmail.com
mailto:recepcja@alfakudowa.pl
http://www.alfakudowa.pl/
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(Śniadanie + obiadokolacja 839 zł zamiast 1199 zł) 

11 dni/10 nocy 1 os. 999 zł zamiast 1659 zł 

(Śniadanie + obiadokolacja 1199 zł zamiast 1759 zł) 

Pobyt ze śniadaniem + wycieczka Praga lub Skalne 

Miasto  

3 dni/2 noce 1 os. 279 zł zamiast 499 zł  

(Śniadanie + obiadokolacja+ wycieczka Praga lub 

Skalne Miasto 239 zł zamiast 450 zł) 

8 dni/7 nocy 1 os. 779 zł zamiast 1199 zł 

(Śniadanie + obiadokolacja + wycieczka Praga lub 

Skalne Miasto 839 zł zamiast 1199 zł) 

11 dni/10 nocy 1 os. 1079 zł zamiast 1759 zł 

(Śniadanie + obiadokolacja + wycieczka Praga lub 

Skalne Miasto 1199 zł zamiast 1759 zł) 

Weekend majowy 

30.04 – 3.05.2021 – 339 zł zamiast 659 zł 

Boże Ciało 2-6.06.2021 

5 dni/4 noce 1 os. 529 zł zamiast 999 zł 

Wyżywienie HB, wycieczka do Skalnego Miasta lub 

Pragi 

Andrzejki 26-28.11.2021/Mikołajki 3-5.12.2021 

1 dzień – bankiet z tańcami przy sympatycznym DJ 

i znanym saksofoniście. 

2 dzień – śniadanie + obiadokolacja + ognisko 

z kiełbaskami. 

3 dzień – śniadanie – wykwaterowanie. 

 Dzieci do lat 3 nocleg ze śniadaniem 

GRATIS (bez samodzielnego miejsca do 

spania). 

 Dzieci od 3-7 lat – 75 – 85 zł/ doba. 
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 Dzieci od 7-12 lat – 30% zniżki przy pobycie 

standard, z opcją wycieczki, liczymy 

indywidualnie. 

 Dopłaty do p. 1 osobowych 20 % ceny. 

13. STACJA DOBREGO CZASU  

Emilia Nikoniuk 

ul. Jagiellońska 55 

83-110 Tczew 

- 10% zniżki na zajęcia edukacyjne; 

- 5% zniżki na organizację przyjęcia urodzinowego 

dla dziecka; 

- 10% zniżki na eventy, imprezy okolicznościowe; 

- 5% zniżki na kursy językowe Picaro. 

tel. 509-025-532 

 

https://go.stacjadobregoczasu.pl/  

biuro@stacjadobregoczasu.pl 

14. Kancelaria Radcy Prawnego ”VINDEX” 

Katarzyna Świerzko - Skoworotko 

ul. Kościuszki 4 

83-110 Tczew 

-  50% zniżki na ustną poradę prawną; 

 - 20% zniżki na przygotowanie pisma, obsługę 

prawną  sprawy.  

 

tel. (58) 532-16-81 

       696-834-095 

 

www.vindextczew.pl 

kancelaria@vindextczew.pl 

 

15. Hippo Przedsiębiorstwo Handlowo –  

Usługowe Łukasz Katra  

ul. Pawia 7/29 

25-658 Kielce 

 - 10 % zniżki na wszystkie towary w sklepie 

internetowym z kołdrami i pościelą  

           http://hippo-sklep.pl 

tel. 508-960-068 

 

http://hippo-sklep.pl 

info@hippo-sklep.pl 

 

16. Haiku Studio Michał Pliszka 
ul. Mickiewicza 35/7 

89-600 Chojnice 

 

- 10% zniżki na wszystkie usługi agencji 

reklamowej Haiku Studio http://haiku.com.pl 

(tworzenie i pozycjonowanie stron www oraz 

sklepów online/ projektowanie materiałów 

reklamowych – bannery, ulotki, wizytówki, 

kalendarze/ kampanie reklamowe – Ad Words/ 

prowadzenie firmowego profilu Google+ oraz 

https://haiku.com.pl/ 

https://ogrodolandia.pl 

 

 

https://go.stacjadobregoczasu.pl/
mailto:biuro@stacjadobregoczasu.pl
http://www.vindextczew.pl/
mailto:kancelaria@vindextczew.pl
http://hippo-sklep.pl/
http://hippo-sklep.pl/
mailto:info@hippo-sklep.pl
http://haiku.com.pl/
https://haiku.com.pl/
https://ogrodolandia.pl/


TCZEWSKA KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ – LISTA RABATÓW  
 

6 

 

Facebook) 

 

- 5 % zniżki na produkty w sklepie internetowym 

Ogrodolandia https://ogrodolandia.pl 

(meble ogrodowe np. Komplety wypoczynkowe, 

stoły, krzesła, fotele, huśtawki/ architektura – wiaty, 

pergole, garaże czy domki narzędziowe/ akcesoria – 

donice, biokominki i wiele więcej.) 

 

17. N. Trade Sp. z o.o. Sp. k. 

Piotr i Lech Niteccy 
ul. Stępińska 22/30 

00-739 Warszawa 

 

- 5 % zniżki na cały asortyment dostępny na 

stronach internetowych:  

 

https://ogrodosfera.pl 

https://www.eco-market.pl/  

https://panmajster.pl/  

https://palram.pl/ 
 

*za wyjątkiem produktów objętych promocją. Zniżki nie 

obejmują kosztów transportu.  

tel. (22) 349-93-36 
https://ogrodosfera.pl  
 
tel. (22) 228-21-44 
https://www.eco-market.pl/  
https://panmajster.pl/  

 

tel. (22) 266-81-97 

https://palram.pl/ 

 

 

18. ZAJAZD SŁONECZNY  

TRANSPORT CIĘŻAROWY s. c. 

Imianowska Irena, Imianowski Tomasz, 

Marcysiak Ewa  

ul. Reymonta 6 

83-110 Tczew 

 - 5 % zniżki na cały asortyment dań i napojów tel. (58) 531-17-16 
 
www.zajazdsloneczny.pl 
biuro@zajazdsloneczny.pl 
 

 

https://ogrodolandia.pl/
https://ogrodosfera.pl/
https://www.eco-market.pl/
https://panmajster.pl/
https://palram.pl/
https://ogrodosfera.pl/
https://www.eco-market.pl/
https://panmajster.pl/
https://palram.pl/
http://www.zajazdsloneczny.pl/
mailto:biuro@zajazdsloneczny.pl
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19. Damtox Tomasz Bołoz 

ul. Książęca 2/36 

05-135 Wieliszew 

 

10% zniżki na usługi oferowane na stronie 

https://www.damtox.pl 

tel. 504-949-272 
 
www.damtox.pl 
biuro@damtox.pl  

20. ŚWIAT KWIATÓW 

Marcin Sikora 

ul. Sulejkowska 56/58 lok. 215 

04-157 Warszawa 

- 5 % zniżki na cały asortyment dostępny na stronie  

internetowej:  

 

https://www.sklep.swiatkwiatow.pl 

 

tel.(22) 299 –77 -37  
 

https://www.sklep.swiatkwiatow.pl 
sklep@swiatkwiatow.pl 

 

 

21. LAMORIC SP. Z O.O 

Anna Sowa 

ul. Al. Jerozolimskie 85/21 

02-001 Warszawa 

-  10 % zniżki na wszystkie pakiety ochrony prawnej 

dostępne na stronie internetowej www.adwo24.pl 
z kodem rabatowym: ADWO24DUŻARODZINA2020 

 

 

tel. (22)122 –83 -11 

 

www.adwo24.pl 
kontakt@adwo24.pl 

 

 

https://www.damtox.pl/
http://www.damtox.pl/
mailto:biuro@damtox.pl
https://www.sklep.swiatkwiatow.pl/
https://www.sklep.swiatkwiatow.pl/
mailto:sklep@swiatkwiatow.pl
http://www.adwo24.pl/
http://www.adwo24.pl/
mailto:kontakt@adwo24.pl

