
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
KATALOG ULG, ZWOLNIEŃ I PREFERENCJI DLA RODZIN 
WIELODZIETNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE 

„MIELECKA KARTA RODZINY TRZY PLUS” 

INSTYTUCJE MIEJSKIE 

 
Miejska Komunikacja Samochodowa  
w Mielcu  Sp. z o.o. 
ul. Moniuszki 12 
39-300 Mielec 
 

 

 

 

 

 
Bilety okresowe, normalne i ulgowe 
gminne ze zniżką w wysokości: 30% 
dla rodziców i 50% dla dzieci,  
w stosunku do aktualnie 
obowiązujących cen i uprawnień do 
przejazdów ulgowych, ustalonych na 
mocy odrębnej Uchwały 
 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mielcu: 

• pływalnia kryta  
ul. Solskiego 1 
39-300 Mielec 

• pływalnia kryta SMOCZKA 
ul. Powstańców Warszawy 2 
39-300 Mielec 

• kąpielisko letnie 
ul. Solskiego 1 
39-300 Mielec 

• lodowisko sztuczne 
ul. Solskiego 1 
39-300 Mielec 

 

 

 

 

 

 

 
30% zniżki na bilety dla rodziców 
i 50% dla dzieci w stosunku do 
obowiązujących cen 

http://www.mks-mielec.pl/
http://www.mosir.mielec.pl/


Przedszkola Miejskie  

 

50% zniżki na opłatę za korzystanie  
z wychowania przedszkolnego  
w czasie przekraczającym bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę  
tj. wymiar 5 godzin dziennie, 
w godzinach od 7.30 do 12.30 

Żłobki Miejskie  

 

50% zniżki na opłatę stałą dla dziecka 
z rodziny wielodzietnej, 
uczestniczącej w programie MKR3+ 

Samorządowe Centrum Kultury  
w Mielcu 
Aleja Niepodległości 7 
39-300 Mielec 
 
DOM KULTURY  
 

• Dział Organizacji Imprez 
 i  Wystaw Artystycznych 

 

• Dział Zespołów 
Artystycznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organizowane przez DOIA koncerty, 

spektakle teatralne, występy 

kabaretowe itp. w niższych cenach, 

np. przy cenach  40 zł (sala) i 30 zł 

(balkon) dla rodzin wielodzietnych 

cena - 30 zł na miejsce w sali, 

Organizowane przez DOIA bezpłatny 
wstęp na biletowane wystawy  
o wysokich walorach artystycznych,  

Bezpłatny wstęp na koncerty  
i spektakle dla najmłodszych, 

Bezpłatny udział w warsztatach  
i plenerach artystycznych dla dzieci  
i młodzieży od lat 10 do 19, 

50% ulgi dla każdego dziecka za 
zajęcia artystyczne prowadzone 
przez instruktorów DZA ( taneczne, 
teatralne, wokalne, plastyczne)  
w warsztatach w ramach festiwali, 
konkursów i pokazów tanecznych 
prowadzonych przez instruktorów 
DZA, jak i zaproszonych (po 
wcześniejszym zgłoszeniu 
telefonicznym lub mailowym), 
 
Bezpłatny wstęp zarówno dla 
dziecka, jak i opiekuna na turnieje  
i festiwale taneczne organizowane 

http://www.mielec.pl/niezbednik.php?id=telefony&dzial=przedszkola
http://www.mielec.pl/niezbednik.php?id=telefony&dzial=przedszkola
http://www.kultura.mielec.pl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

przez DZA (po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym lub 
mailowym), 

Bezpłatny wstęp dla dziecka,  
i opiekuna na spektakle, musicale  
i  koncerty – popisy przygotowywane 
przez DZA (po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym lub 
mailowym) 
 

Muzeum Regionalne SCK 

• Pałacyk Oborskich 
ul. Legionów 73 
39-300 Mielec 

 

• Jadernówka 
ul. Jadernych 19 
39-300 Mielec 

 

 
 

Bezpłatny wstęp na wystawy stałe  
i okolicznościowe 
 
 

Kino GALAKTYKA 

 

Ulgi na bilety dla każdego 
uprawnionego członka rodziny: 

• filmy 3D - 15 zł za bilet dla  
1 osoby 

• filmy 2D - 13 zł za bilet dla 1osoby 

GASTRONOMIA 

Restauracja McDonald’s® 

ul. Moniuszki 10 
39-300 Mielec 
 

 

• średnie frytki za 4 zł  

• kanapka za 6 zł, do wyboru: Big 
Mac, McChicken, McRoyal, 
WieśMac, Filet-O-Fish,  McWrap, 
Kurczak McNuggets 6 szt., 
Chicken Wings 5 szt., Chicken 
Strips 3 szt. 

• McZestaw za 12 zł, kanapka do 
wyboru: Big Mac, McChicken, 
McRoyal, WieśMac, Filet-O-Fish, 
 McWrap, Kurczak McNuggets 6 
szt., Chicken Wings 5 szt., Chicken 
Strips 3 szt. 

• 2 x Happy Meal za 19 zł, a do tego 
kolejny zestaw Happy Meal za 9 zł 

http://www.muzeum-mielec.pl/
http://www.kinogalaktyka.pl/
http://www.mcdonalds.pl/


SPORT  

 
Akademia Bramkarska BODZIO W. 
tel. 536 241 538 
 
 

 

 

 
50% zniżki od obowiązujących cen 

ZDROWIE I URODA 

 
ARTEMIS Fitness Club 
ul. Księdza Skargi 9 
39-300 Mielec 
 

 

 

 
 

20% zniżki na wybrane karnety 
ilościowe dla dorosłych, oraz 20% 
zniżki na wejściówki jednorazowe dla 
dzieci i młodzieży do lat 19 

JOY Fitness Club  
ul. Szafera 33 
39-300 Mielec  

 

 

10% rabatu na zakup karnetów 
imiennych OPEN,  

10% rabatu na zakup karnetów 
ilościowych na okaziciela,  

zwolnienie z opłaty wpisowej 
 

Instytut Zdrowia i Urody YASUMI  
ul. Pułaskiego 2A 
39-300 Mielec  

 

15 % zniżki od obowiązujących cen 

Gabinet Kosmetologii Estetycznej  
YASUMI EPIL Mielec 
ul. Mickiewicza 42A 
39-300 Mielec  

            

50% zniżki na pierwszą wizytę za 
minimum 100 zł 

20% zniżki na całą ofertę 

Udzielane rabaty nie łączą się  

http://akademiabodziow.com/akademia/index.php/ak
http://www.artemis-club.pl/
http://www.joyfitnessclub.pl/
https://www.mielec.yasumi.pl/
http://mielec.yasumi-epil.pl/


Prywatna Praktyka Rehabilitacji 
Ortopedycznej Piotr Obara 
ul. Żeromskiego 19/208 
39-300 Mielec  

 

20% zniżki na wszystkie zabiegi od 
aktualnie obowiązującego cennika  

Gabinet Dietetyczny 
Bonne Sante 
ul. Rynek 1 
39-300 Mielec 
 

 

Voucher na pierwszą, pełna 
konsultacje z dietetykiem: analiza 
składu ciała (pomiar tkanki 
tłuszczowej, masy mięśniowej, wody 
metabolicznej) oraz zalecenia 
żywieniowe. Voucher wydawany 
będzie jednorazowo w Gabinecie 
Dietetycznym Bonne Sante, po 
okazaniu Mieleckiej Karty Rodziny 
Trzy Plus. 

ROZRYWKA 

 
Sala Zabaw 
WYSPA PRZYGÓD 
ul. Mickiewicza 32 
39-300 Mielec 

 
 
 

 
 

 

 
Wejścia indywidualne od 
poniedziałku do piątku:  
1 dziecko - 9 zł, 2 dziecko - 7 zł (20% 
taniej), 3 dziecko i kolejne -  6 zł 
(30% taniej), 

Wejścia indywidualne od soboty do 
niedzieli: 1 dziecko -  10 zł, 2 dziecko 
-  8 zł (20% taniej), 3 dziecko  i 
kolejne - 7 zł (30% taniej) 

Agencja Eventowa ALTERNATYWA 
Mirosław Pietrzak  
ul. Botaniczna 3/23 
39-300 Mielec 
tel. 605 085 639 

 

 

 

10 % rabatu na organizację imprezy 
urodzinowej dla dziecka  

SKLEPY 
 

https://www.facebook.com/pages/Prywatna-Praktyka-Rehabilitacji-Ortopedycznej-Piotr-Obara/828915460480494
http://www.wyspaprzygod.mielec.pl/
http://www.urodziny.alternatywa.mielec.pl/


 
FOTO LAB  
ul. Wojska Polskiego 3 
ul. Dworcowa 4/19 - Pasaż 
ul. Wolności 146A – Smoczka 
39-300 Mielec 

 

 
        

 

20%  rabatu  na usługi fotograficzne 
 i poligraficzne, 

15%  rabatu  na sprzedaż artykułów 
fotograficznych ( ramki  i albumy na 
zdjęcia), 

15% rabatu na oprawę plakatów  
i prac plastycznych 
 

 
CYCLO CENTRUM S.C.  
Sklep i Serwis Rowerowo-Narciarski 
ul. Szafera 31 
39-300 Mielec 
 

 

 
 
10% zniżki na wszystkie produkty, 
Udzielone już rabaty (np. przeceny 
sezonowe) nie łączą się. 
 
 

 
 
EKOBUD s.c. 
Sklep ogólnobudowlany  
Stanisław i Marzanna Turkot 
ul. Przemysłowa 2 
39-300 Mielec 

 

 

10% rabatu na cały asortyment, 
 
15% rabatu na wybrane produkty 

Centrum Niemowlęce MIESZKO 
ul. Piaskowa 1 
39-300 Mielec  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

10% rabatu od cen katalogowych na 
cały asortyment przy zakupach 
powyżej 100 zł z wyłączeniem: 
artykułów promocyjnych (m.in. 
pampersów), artykułów 
żywnościowych (mleko, kaszki, 
deserki itp.) oraz produktów 
określonych cenowo przy 
wyrównywaniu ceny do najniższej 
znalezionej na rynku oferty 
 
Karta nie łączy się z kartą rabatową 
Sieci Sklepów Mieszko. 

Centrum Dziecięce BEN BABY 
ul. Pisarka 1C 
39-300 Mielec 

 

 
10% rabatu na cały asortyment z 
wyłączeniem artykułów objętych 
promocją. Zniżki nie łączą się  
z kartą rabatową sieci sklepów Ben 
Baby 
 

http://www.fotolab.mielec.pl/index.php
http://www.cyclocentrum.kqs.pl/
http://www.ekobudmielec.pl/
http://www.mieszko.freehost.pl/
http://benbaby.pl/


Hippo Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe  Łukasz Katra 
ul. Pawia 7/29 
25-658 Kielce 

 

10% rabatu na wszystkie zakupy w 
sklepie internetowym z pościelą, 
kołdrami i akcesoriami dla dzieci na 
stronie www.hippo-sklep.pl. Rabat 
przysługuje po podaniu w trakcie 
składania zamówienia numeru karty.  

N. Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy 
ul. Stępińska 22/30 
00-739 Warszawa 

https://ogrodosfera.pl 
 

5% rabatu na produkty z całego 
asortymentu sklepu internetowego 
Ogrodosfera: https://ogrodosfera.pl. 
Zniżki nie obejmują produktów 
przecenionych. 

Haiku Studio Michał Pliszka 
ul. Mickiewicza 35/7 
89-600 Chojnice 

 

5% zniżki na wszystkie 
nieprzecenione wcześniej produkty 
w sklepie on-line Ogrodolandia 
https://ogrodolandia.pl – stoły, 
krzesła ogrodowe, wiaty, pergole 
garaże oraz huśtawki i całe place 
zabaw. 

 
 

NAUKA 

Szkółka Muzyczna POZYTWYKA 
ul. Kilińskiego 75 
39-300 Mielec 

 

 
 
20% zniżki za udział w zajęciach 
muzykoterapii i nauki gry na 
instrumentach muzycznych 
 
 
 
 
 

 
 
Ogólnopolska Szkoła Językowa 
BRITISH SCHOOL 
ul. Niepodległości 12 
39-300 Mielec 
 
 
 

 

 

Dodatkowy rabat poza rabatami 
wymienionymi w cenniku  
w wysokości 10% przy zapisie na 
roczny kurs językowy w oddziale; 
Rabaty sumują się do 20% 

Szkoła Języków Obcych EUREKA  
ul. Sikorskiego 2A 
39-300 Mielec  

 

 

10% zniżki na udział w zajęciach 
 z języka angielskiego. Rabat nie 
łączy się z pozostałymi zniżkami.  

http://www.hippo-sklep.pl/
https://ogrodosfera.pl/
https://ogrodosfera.pl/
https://ogrodolandia.pl/
http://www.pozytywka.net.pl/mielec/oNas/
http://britishschool.pl/mielec/kontakt.html
http://www.eureka.edu.pl/mielec.html


 
Niepubliczny Żłobek 
 SZCZĘŚLIWE DZIECKO 
ul. Zygmuntowska 3, 39-300 Mielec  
 
 
 
 
 
 
 
 
Niepubliczne Przedszkole 
SZCZĘŚLIWE DZIECKO 
ul. Wyszyńskiego 4A/6, 39-300 
Mielec  
 
 
 
 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
SZCZĘŚLIWE DZIECKO  
ul. Jagiellończyka 13/2, 39-300 
Mielec  
 
 

  

 

 

 
 
 
Zwolnienie z opłaty za wyżywienie 
na drugie i kolejne dzieci 
uczęszczające do Niepublicznego 
Żłobka „Szczęśliwe Dziecko”, 
Niepublicznego Przedszkola 
„Szczęśliwe Dziecko” i/lub 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
„Szczęśliwe Dziecko” 

USŁUGI RÓŻNE 

STACJA PALIW MAXTRANS 
ul. Wolności 75 
39-300 Mielec  

 
 

 

Zniżka na paliwo ON, Pb 95, Pb 98 w 
wysokości 10 gr za 1 litr od ceny 
dziennej 

AVAILO Sp. z o. o. 
Telefoniczna pomoc prawna 
Jasionka 954  
36-002 Jasionka 
tel. 22 22 80 800 

 

10% zniżki na zakup pakietu 
Mecenas Direct,  

10% zniżki na zakup pakietu 
Mecenas Direct dla Rodziny 
 

http://minizlobek.mielec.pl/
http://szczesliwedziecko.mielec.pl/
http://nspmielec.edu.pl/
https://availo.pl/


Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych TUW 
ul. Mickiewicza 50 
39-300 Mielec 

 
 
 

Do 30% zniżki na ubezpieczenia 
mienia: Bezpieczna Rodzina, 
Bezpieczna Zagroda, Bezpieczny dom 
w budowie, budynki  
w gospodarstwie rolnym, 
następstwa nieszczęśliwych 
wypadków,  

Do 15% zniżki na ubezpieczenia 
pojazdów: obowiązkowe 
ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej, Auto Casco.  

PW GEODEZJA 
Piotr Wolanin  
ul. Legionów 13/1 
39-300 Mielec 

 

10 % zniżki na usługi geodezyjne, 

Zniżka nie łączy się z innymi 
promocjami 

R&R-BIT Robert Rżany 
al. Niepodległości 3/5 
39-300 Mielec 

 

30% rabatu od cen katalogowych na 
wszystkie usługi informatyczne dla 
klientów indywidualnych 

Stacja Paliw  
MAXTRANS Jacek Puzio 
ul. Wolności 75 
39-300 Mielec 

 

10 groszy zniżki za 1 litr paliwa ON, 
Pb 95, Pb 98 od ceny dziennej  

https://www.tuw.pl/index.html
http://www.pwgeodezja.pl/
http://www.rr-bit.pl/


Chlebiccy  Optometria i Optyka 
Krzysztof Chlebicki 
ul. Fredry 1 
39-300 Mielec 

 

10% zniżki na okulary korekcyjne 
oraz okulary przeciwsłoneczne 

STACJA PALIW TOP-GAZ 
Topór Antoni 
ul. Wolności 66 
39-300 Mielec 

 

10 gr od ceny dziennej na benzynę 
Pb 95 i olej napędowy ON. 
5 gr od ceny dziennej na gaz LPG. 
 

VISION EXPRESS SP Sp. o.o. 
ul. Powstańców Warszawy 4 
(Galeria  Navigator) 
39-300 Mielec 
 

 

10% zniżki na zakup okularów 
korekcyjnych.  
Przy zakupie okularów korekcyjnych 
– badanie wzroku 9 zł.  

Hotel Milena – P.P.H.U. E. i W. 
Białożyt 
ul. Dworcowa 22 
34-360 Milówka 
 
Rezerwacje pod numerem telefonu: 
33 8637 383, 502 292 497, 
www.hotelmilena.pl, e-mail: 
milena@milena.com.pl. 

 

34% zniżki na 7 noclegów                              

z wyżywieniem (śniadania                               

i obiadokolacje) – cena bez zniżki to 

910 zł, cena ze zniżką to 600 zł za 

cały pobyt w Hotelu Milena. 

Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 

osobowych lub w 4 osobowych 

apartamentach z dwoma 

oddzielnymi sypialniami.  

Warunki skorzystania ze zniżki: 
- przyjazd 2, 3 lub 4 osoby, 
- pobyt rozpoczyna się i kończy                     
w sobotę, 
- w celu potwierdzenia rezerwacji 
hotel wymaga wpłaty ustalonej 
zaliczki. 
W sezonie letnim i zimowym 
możliwość wzięcia udziału w 7-
dniowych turnusach 

http://www.hotelmilena.pl/


wypoczynkowych połączonych                      
z programem fakultatywno-
rozrywkowym, na który składają się 
m.in. dancingi, wycieczki i spotkania 
z ciekawymi ludźmi.  
 

Haiku Studio Michał Pliszka 
ul. Mickiewicza 35/7 
89-600 Chojnice 

 

10% zniżki na usługę projektowania 
stron internetowych oraz reklamy 
oferowane przez agencję reklamową 
Haiku Studio http://haiku.com.pl. 
Dla osób indywidualnych rodzinne 
kalendarze oraz m.in. zaproszenia. 

 

http://haiku.com.pl/

