Lista Partnerów Wołomińskiej Karty Seniora
Wołomińska Karta Seniora jest imienna i ważna wraz z dowodem osobistym.
Upoważnia do ulg i zniżek zaoferowanych przez następujących Partnerów:
1. Miejski Dom Kultury w Wołominie (ul. Mariańska 7)
5% zniżki od ceny biletów wejściowych na imprezy organizowane przez MDK,
10% zniżki od ceny zajęć prowadzonych w ramach sekcji w MDK.

2. Miejska Pływalnia w Wołominie (ul. Korsaka 4)
Bilet „Senior” (dotyczy wejść rekreacyjnych, nie dotyczy zajęć zorganizowanych: aqua aerobik i nauka pływania)
- koszt biletu 6 zł, poniedziałek-piątek 6.00-16.00, czas wejścia 60 minut od momentu przejścia przez bramkę,
po przekroczeniu 60 minut dopłata w wysokości 0,10 gr/min,
- koszt biletu 7 zł, poniedziałek-piątek 16.00-23.00, sobota 7.00-23.00, niedziela 8.00-22.00, czas wejścia
60 minut od momentu przejścia przez bramkę, po przekroczeniu 60 minut dopłata w wysokości 0,12 gr/min.
Zajęcia Aktywny Senior
- koszt biletu 6 zł, zajęcia w czwartek w godzinach 10.00-11.00, bilet ograniczony czasowo do 80 minut
od momentu przejścia przez bramkę, po przekroczeniu 80 minut dopłata w wysokości 0,14 gr/min.

3. Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie (ul. Łukasiewicza 4)
10% upustu od regularnych aktualnych cen na pojemniki nowe i używane z oferty MZO.

4. Paul Dental – Centrum Stomatologii (ul. Legionów 68)
10% zniżki na usługi protetyczne w każdy wtorek i czwartek w godzinach pracy gabinetu.

5. Topaz Express (Helenów, ul. Boryny 10a)
5% rabatu na zakupy w sklepie, z wyłączeniem alkoholu, papierosów, doładowań prepaid, zniżka nie łączy się
z innymi promocjami i upustami.

6. Świat Rowerów (ul. Długa 22B)
10% rabatu na serwis rowerów w każdą środę,
10% rabatu na sprzedaż rowerów w każdą środę,
10% rabatu na sprzedaż akcesoriów w każdą środę,
10% rabatu na części rowerowe w każdą środę.

7. Studio Urody BENIA (ul.Wileńska 29)
10% na wszystkie usługi w poniedziałek i środę, poza dietetyką.

8. Restauracja Pobite Talerze (ul. Warszawska 21)
1 zł za dowolną kawę od poniedziałku do piątku,
10% rabatu na całe menu od poniedziałku do piątku.

9. Fenix Medical Fitness (ul. Przeskok 2)
10% zniżki na wszystkie usługi z wyjątkiem rehabilitacji oraz towarów sprzedawanych w recepcji.

10. Europejska Grupa Medyczna Spółka z o.o.
Firma działa na terenie całej Polski i jest liderem w organizacji leczenia zaćmy za granicą wraz z refundacją NFZ.
Najbliższa placówka w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, tel. 22 290 61 61.
10% rabatu dla pakietów z finansowaniem: Podstawowego, Błękitnego oraz Srebrnego,
5% rabatu dla pakietów z finansowaniem: Srebrnego Plus oraz Złotego,
10% rabatu po refundacji dla pakietów bez finansowania: Podstawowego, Błękitnego oraz Srebrnego,
5% rabatu po refundacji dla pakietów bez finansowania: Srebrnego Plus oraz Złotego.

11. Prywatny Gabinet Ortoptyczny, Optyk s.c. (ul. Wileńska 29 i Kościelna 6)
99 zł za okulary korekcyjne + badanie wzroku od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

12. Brafitteria. Bielizna Wołomin (ul. Kościelna 9)
10% zniżki na cały asortyment.

13. PARAFARMACJA Sklep zielarsko-medyczny (ul. Legionów 34)
10% zniżki na cały asortyment oprócz artykułów dziecięcych w poniedziałki, wtorki i środy.

14. LIFE FIT STUDIO Beata Orłowska (ul. Mickiewicza 9)
20% zniżki na wejście jednorazowe na zajęcia fitness (zdrowy kręgosłup, pilates, joga), od poniedziałku do piątku
10% zniżki na karnet

15. STALKO
Bilety linii autobusowych "W" i "J" tańsze o 1 zł.

16. ORGANIC FARMA ZDROWIA (Galeria Wołomin, ul. Geodetów 2)
20% zniżki na cały asortyment (z wyłączeniem produktów z gazetki), 7 dni w tygodniu.

17. MLECZAK POLSKI Karson-Milewski, Stasiak S.J. (Galeria Wołomin, ul. Geodetów 2)
12 zł za obiad dla seniora.

18. STUDIO TAŃCA "ALE DŻES" (ul. 1 Maja 48A)
20% zniżki na zajęcia tańca towarzyskiego w godzinach 10.00-16.00
10% zniżki na zajęcia tańca towarzyskiego w godzinach 16.00-22.00
od poniedziałku do piątku.

19. ZDROWY SKLEP – FROLA Rafał Saczuk (ul. Legionów 30)
10% zniżki na cały asortyment (z wyłączeniem artykułów objętych promocją).

20. ROMARK M. i R. Borowscy i Wspólnicy Sp. J. (ul. Kościelna 23)
5% zniżki na wszystkie produkty z branży RTV, AGD i komputerowej (nie dotyczy produktów z cenami
promocyjnymi).

21. Restauracja "PRZYSTANEK W" (ul. Ogrodowa 9/1)
10% zniżki na desery i napoje zimne, ciepłe, alkoholowe

22. Jubiler – TUZZ Bracia Zając i Spółka sp. j. (ul. Wileńska 27)
10% rabatu na wszystkie produkty zakupione w sklepie TUZZ sp.j. (oprócz tych już objętych innymi rabatami lub
trwającymi w sklepie promocjami)
5% ulgi na wszystkie usługi warsztatu jubilerskiego mieszczącego się w sklepie TUZZ sp. j. (naprawa biżuterii oraz
biżuteria na zamówienie).

23. Hotel Milena – PPHU E. i W. Białożyt (ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka)
34% zniżki na 7 noclegów z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje) – cena bez zniżki 910 zł za cały pobyt; cena
ze zniżką: 600 zł za cały pobyt osoba dorosła, 500 zł za cały pobyt dziecko 4-12 lat, 210 zł za cały pobyt dziecko 0-4
lat śpiące z rodzicami. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, 4 osobowych apartamentach z dwoma
sypialniami lub 6 osobowych apartamentach z 3 sypialniami. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest przyjazd
minimum 2 osób. Pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę. Turnusy połączone są z programem fakultatywnorozrywkowym, na który składają się m.in. Dancingi, wycieczki i spotkania z ciekawymi osobami.
Rezerwacje pod nr tel. 33 863 73 83, 502 292 497 lub na www.hotelmilena.pl

24. Sanatorium Ustroń – ARKA VITAE S.A. (ul. Warszawska 25, 85-058 Bydgoszcz)
10% rabatu na Pobyty sanatoryjne klasyczne
10% rabatu na Pobyty sanatoryjne z kuracją ziołami Ojca Grzegorza Sroki
Zniżki będą realizowane w dwóch placówkach Sanatorium Ustroń:
- Ośrodek Magnolia, 43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 15, tel. 33 854 36 90, www.hotel-magnolia.pl
- Ośrodek Tulipan, 43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 21, tel. 33 854 37 80, www.hotel-tulipan.pl

25. Studio Sp. zo.o. – Studio Duczki (Duczki, ul. Willowa 12)
40% zniżki na dedykowane zajęcia "Aktywny Senior" (koszt pojedynczych zajęć ze zniżką wyniesie 10 zł, bez
zniżki 25 zł), zajęcia we wtorki o godz. 09:05 (w przyszłości także inne dni)

26. "MAKLER" Biuro Handlowo-Usługowe W. M. Mierzejewski (Wołomin, ul. Moniuszki 4)
5% rabatu na artykuły hydrauliczne i sanitarne, wyposażenie łazienek oraz inne artykuły dostępne w sklepie
(za wyjątkiem artykułów będących w promocji), od poniedziałku do piątku 9.00-17.00, w soboty 9.00-13.00

27. ARTBUD Małgorzata Piłkowska – Studio Fitness Step Up (Wołomin, ul. Poniatowskiego 26)
10% zniżki przy wykupieniu karnetu miesięcznego na zajęcia dla seniorów
5% zniżki na pozostałe zajęcia wieczorne

