
Zniżki dla rodzin wielodzietnych w naszym mieście 
 

  

 

 

 
 
 

 Wybierając się do Wodnego Centrum Rekreacji uczestnicy programu  „Karta Dużej Rodziny” mogą 

skorzystać z przysługujących ulg: 
1. 50 % zniżki od ceny wynikającej z cennika na korzystanie z: 
a) sali gimnastycznej „Zielona sala” 
b) stołów i sprzętu do tenisa stołowego. 
2. 25 % zniżki od ceny wynikającej z cennika na korzystanie z: 
a) płyty boiska na hali 
b) toru lub torów na kręgielni. 
3. Wstęp do WCR dla każdego posiadacza karty zgodnie z obowiązującą taryfą : cennik WCR — pozycja 

24, 25. Wstęp dla dzieci do lat 3 jest bezpłatny. 
4. Wstęp na kąpielisko odkryte za odpłatnością przewidzianą w cenniku jak za wstęp grupowy tj. 5 zł. bilet 

normalny lub 3 zł. bilet ulgowy. 
5. Stawki określone powyżej obowiązują wyłącznie w sytuacji, gdy z wykupionej usługi korzystają 

posiadacze Karty Dużej Rodziny wydanej przez Gminę Świebodzice. 
6. Ulgi określone w punkcie la) i 2 a) i b) obowiązują tylko w sytuacji, gdy każda osoba z grupy posiada 

Kartę Dużej Rodziny. 
 

 Rodziny wielodzietne, które przystąpiły do ww. programu mają również możliwość skorzystania na 

preferencyjnych zasadach z oferty Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach. Za uczestnictwo w zajęciach 

sekcyjnych nie są pobierane opłaty za udział trzeciego i kolejnego dziecka. 

 

  Z dniem 03.11.2016r. działająca pod szyldem Intermarche firma KOMBO sp. z o.o. została 

Partnerem Karty Dużej Rodziny. W ramach zawartej umowy na czas nieokreślony z Wojewoda Dolnośląskim 

firma Intermarche zobowiązała się do udzielania 5 % rabatu przy zakupach całego posiadanego asortymentu 

po okazaniu przez członka rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Rabatowi nie podlega zakup wyrobów 

alkoholowych i nikotyny. 

 

- Bank Zachodni WBK – 2 Oddział w Świebodzicach, Aleje Lipowe, 

- FAGO spółka z o.o. (Mrówka) – Świebodzice, ul. Wałbrzyska, 

- PKO Bank Polski – Oddział 1 w Świebodzicach, ul. Kopernika, 

- Stacja Paliw ORLEN – Świebodzice, ul. Świdnicka, 

- Salon PLAY – Świebodzice, ul. Rynek 7. 

 

 

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 
dostępny jest na stornie:  https://empatia.mpips.gov.pl/kdr   


