
Zniżki dla rodzin wielodzietnych w naszym mieście

1. OSiR w Świebodzicach, ul. Mieszka Starego 6:
a) 50 % zniżki od ceny wynikającej z cennika na korzystanie z:
- sali gimnastycznej „Zielona sala”, 
- stołów i sprzętu do tenisa stołowego;
b) 25 % zniżki od ceny wynikającej z cennika na korzystanie z:
- płyty boiska na hali, 
- toru lub torów na kręgielni;
c)  wstęp  do  Wodnego  Centrum Rekreacji  oraz  na  kąpielisko  odkryte  dla  każdego  posiadacza  karty
zgodnie z obowiązującą taryfą (cennik WCR). Wstęp dla dzieci do lat 3 jest bezpłatny.

Stawki  określone  powyżej  obowiązują  wyłącznie  w  sytuacji,  gdy  z  wykupionej  usługi  korzystają
posiadacze Karty Dużej Rodziny wydanej przez Gminę Świebodzice.
Ulgi określone w punkcie la) i 1b) obowiązują tylko w sytuacji, gdy każda osoba z grupy posiada Kartę
Dużej Rodziny.

2. Miejski Dom Kultury w Świebodzicach,   ul. Wolności 13  
- za uczestnictwo w zajęciach sekcyjnych nie są pobierane opłaty za udział trzeciego i kolejnego dziecka.

3. KOMBO Sp. z o. o. (Intermarche) – Świebodzice, ul. Jeleniogórska 21/1
- rabat 5% na cały asortyment - bez alkoholu i nikotyny, dla każdego członka rodziny po okazaniu karty

4. FAGO Sp. z o. o. (PSB Mrówka) – Świebodzice, ul. Wałbrzyska 21
-  rabat  10% w postaci  bonu na kolejne zakupy,  naliczany progresywnie:  za zakupy 100-199 zł  bon
o wartości 10 zł; za zakupy 200-299 zł bon o wartości 20 zł; za zakupy 300-399 zł bon o wartości 30 zł;
itd. Rabat nie łączy się z innymi promocjami ani wyprzedażami.

5. Stacja Paliw ORLEN – Świebodzice, ul. Jeleniogórska 52, ul. Świdnicka 60:
- rabat 8 groszy / 1 litr paliwa standard (Efecta95, Efecta Diesel, LPG), 
- rabat 10 groszy / 1 litr paliwa VERVA (98 lub ON), 
- 20% zniżki na wszystkie produkty z oferty Stop Cafe, 
- 20% zniżki na myjnię. 

6. Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Jankowski – Świebodzice, ul. Rynek 8/3:
- 100% zniżki na poradę prawną, 
- 20% zniżki na prowadzenie sprawy.

7. Credit Agricole - Oddział w Świebodzicach, ul. Rynek 13.

8. 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 


