PARTNERZY W PROGRAMIE „KARTA DUŻEJ RODZINY”
1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „WADEMECUM”, ul. 12 Lutego 6
 15% zniżki na kurs prawa jazdy kat. B,
 darmowe materiały szkoleniowe.
2. Księgarnia POLANGLO, ul. Garbary 1 :
 15% zniżki na podręczniki
 10% zniżki na oferty okołopodręcznikowe (beletrystyka, gry, słowniki,
pomoce naukowe)
3. Sand Valley Company Sp. z o.o. – pole golfowe w Pasłęku:
 darmowa gra dla dzieci i młodzieży uczącej się, po okazaniu legitymacji
potwierdzającej kontynuację nauki,
 15% zniżki na usługi golfowe dla rodziców na polu golfowym Sand Valley.
4. Firma handlowa „KWIATKOWSKI”, ul. Grunwaldzka 77c/4 zajmuje się
sprzedażą odzieży i bielizny niemowlęcej, młodzieżowej, damskiej, męskiej i
pościelowej:
 5% rabatu na dokonane zakupy.
5. NaprawyKonsol.pl, ul. Smolna 3:
 10% - 30% zniżki na wypożyczenie konsoli wraz z osprzętem (1 dzień 10%,
weekend 20%, 7 dni 30%),
 15% - 30% zniżki na naprawę sprzętu typu: konsola do gier PS3, XBOX 360 i
inne,
 10% - 30% zniżki na naprawę sprzętu typu: komputer, laptop.
6. Exclusive Sport Elbląg, ul Hetmańska 5/23 i Kazimierzowo 35:
 10% na cały asortyment.
7. FanRobot - Nauka i Zabawa – zajęcia z budowy i programowania robotów w SP
12. Zajęcia z FanRobot to doskonałe połączenie nauki i zabawy dla dzieci. Podczas
zajęć budujemy a następnie programujemy roboty. Z nami nauka na pewno nie jest
nudna. Dzieci rozwijają zainteresowanie naukami ścisłymi, nieustannie poznają
zagadnienia ze świata informatyki, matematyki, fizyki czy mechaniki. Uczą się
również technicznego słownictwa w języku angielskim. Podczas zajęć wprowadzamy
dzieci w nowoczesny świat robotyki. Poznajemy, różne konstrukcje robotów oraz ich
zastosowanie w życiu codziennym. Na każdych zajęciach krok po kroku budowany
jest inny fantastyczny robot. Za pomocą łatwego obrazkowego języka programowania
nasze roboty ożywają.
 15% zniżki za każdy miesiąc nauki z FanRobot (zniżka dotyczy każdego
dziecka w rodzinie). Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-12lat.

8. Rodzinny Park Rozrywki Nowa Holandia – Nowe Pole 1b:
 10% zniżki na bilety wstępu.
9. KM Bike sklep rowerowy, ul. Grunwaldzka 2/29:
 10% rabatu na cały asortyment sklepu poza towarami przecenionymi – zakup
możliwy raz w roku kalendarzowym – oferta nie łączy się z bieżącymi
promocjami.
10. Sklep rowerowy NEKSUS, ul. Mickiewicza 23:
 10% zniżki na serwis rowerowy,


10% na części i akcesoria,



5% na zakup rowerów (raz w ciągu roku).

11. POLISZYNEL, ul. Wspólna 11-13:


10% zniżki na wszystkie dania obiadowe przy ul. Wspólnej 11-13 w Elblągu Bufet w Domu Studenta.

