Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-pomorskie regionalne instytucje samorządowe
w ogólnopolskim systemie
Karty Dużej Rodziny
Oferta na podstawie umowy podpisanej 2 lipca 2015 r. między Marszałkiem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej

Lp.

1.

Nazwa Partnera

Muzeum
Etnograficzne im.
Marii
ZnamierowskiejPrüfferowej w
Toruniu

Miejsca
świadczenia
uprawnień

Wały gen.
Sikorskiego 19, 87100 Toruń

Zakres przyznawanych uprawnień

40% zniżki na bilety wstępu na
wystawy dla posiadaczy Karty
Dużej Rodziny (rodzice, dzieci).
Zniżka nie łączy się z innymi
rabatami oraz promocjami.

Okres
obowiązywania
uprawnień

Od dnia zawarcia
umowy na czas
nieokreślony

50% zniżki na koncerty
organizowane przez Filharmonię
Pomorską (z wyłączeniem
koncertów specjalnych) dla
wszystkich posiadaczy Karty
Dużej Rodziny
2.

Filharmonia
Pomorska w
Bydgoszczy

ul. Andrzeja
Szwalbego 6,
85-080 Bydgoszcz

Bezpłatny wstęp, zarówna dla
rodzica, jak i dla dziecka, na
comiesięczne audycje szkolne
adresowane do dzieci
przedszkolnych i szkolnych.

Od dnia 1 września
2015 r. na czas
nieokreślony

Zniżka nie łączy się z innymi
rabatami oraz promocjami
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3.

4.

5.

6.

Regionalny
Ośrodek Edukacji
Ekologicznej w
Przysieku Sp. z
o.o.

ul. Parkowa 2, 87134 Zławieś
Wielka,

Zniżka w wysokości 30% na
oferowane usługi edukacyjnonoclegowe.

ul. Leśna 12,
87-320 Górzno

Zniżka nie łączy się z innymi
rabatami oraz promocjami.

Wojewódzki
Ośrodek Animacji
Kultury w
Toruniu

ul. Szpitalna 8,
87-100 Toruń

Galeria i Ośrodek
Plastycznej
Twórczości
Dziecka w
Toruniu

Rynek
Nowomiejski 17,
87-100 Toruń

Teatr im. Wilama
Horzycy w
Toruniu

Posiadacze ogólnopolskiej KDR
objęci będą 25 % zniżką opłat za
warsztaty, kursy, szkolenia.
Zniżka nie łączy się z innymi
rabatami oraz promocjami

Plac Teatralny 1,
87-100 Toruń

Posiadacze ogólnopolskiej KDR
objęci będą 25 % zniżką opłat za
zajęcia plastyczne w pracowniach
dydaktycznych galerii. Ulgi nie
należy łączyć z promocjami
40% zniżki ceny biletu
normalnego na spektakle z
repertuaru teatru. Zniżka nie
obejmuje spektakli gościnnych,
festiwalowych,
okolicznościowych i premier.

Od dnia zawarcia
umowy na czas
nieokreślony

Od dnia 2 lipca
2015 r. na czas
nieokreślony

Od dnia 2 lipca
2015 r. do dnia 30
września 2017 r.

Od dnia 1 września
2015 r. na czas
nieokreślony

Zniżka nie łączy się z innymi
rabatami oraz promocjami.

7.

Przedsiębiorstwo
Uzdrowisko
Ciechocinek SA

Kościuszki 10,
87-720
Ciechocinek

1. Warzelnia soli: a) bilet
normalny - 3,40 zł , b) bilet
ulgowy - 1,70 zł;
2. Obszar Tężniowy: a) bilet
jednokrotnego wejścia w dni
powszednie: i. bilet normalny 2,90 zł, ii. bilet ulgowy - 1,30 zł,
b) bilet jednokrotnego wejścia w
soboty, niedziele i święta: i. bilet
normalny - 3,40 zł, ii. bilet
ulgowy - 1,70 zł, c) karnet
tygodniowy (7 dni) normalny 17,00 zł, d) karnet tygodniowy (7
dni) ulgowy - 8,50 zł, e) karnet
dwutygodniowy (14 dni)
normalny - 30,00 zł, f) karnet
dwutygodniowy (14 dni) ulgowy 15,00 zł; 3. Tarasy widokowe: a)
bilet normalny - 4,30 zł, b) bilet
ulgowy - 2,30 zł; 4. Grota

Od dnia 1 lipca
2015 r. do dnia 1
września 2016 r.
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8.

Pałac Lubostroń

Lubostroń,
89-210 Łabiszyn

solankowa: a) bilet normalny 4,30 zł, bilet ulgowy - 2,30 zł;
5. Pakiet Szlak Solankowy: a)
karnet normalny - 12,80 zł, b)
karnet ulgowy - 5,90 zł.
Bezpłatne zwiedzanie pałacu,
bezpłatny udział dzieci i
młodzieży w koncertach
organizowanych przez instytucję;
bezpłatne dostawki w przypadku
wynajmu pokoju lub apartamentu
w Pałacu Lubostroń

Od dnia 1 lipca
2015 r. na czas
nieokreślony

20% zniżki na wynajem pokoju w
oficynie

9.

Muzeum
Archeologiczne w
Biskupinie

Biskupin 17,
88-410 Gąsawa

Zniżka nie łączy się z innymi
rabatami oraz promocjami.
50% zniżki na bilety ulgowe dla
dzieci i młodzieży do lat 18, 20%
zniżki na bilety normalne dla osób
dorosłych, wstęp dla dzieci do lat
5 bezpłatnie.

Od dnia zawarcia
umowy do dnia 31
grudnia 2015 r.

Bilet na Festyn Archeologiczny 12 zł dla każdego posiadacza
Karty Dużej Rodziny
KujawskoPomorski
10.
Transport
Samochodowy SA

Wieniecka 39,
87-800 Włocławek

15% zniżki na zakup biletów
jednorazowych normalnych w
komunikacji zwykłej i
przyspieszonej

Od dnia zawarcia
umowy
na czas
nieokreślony
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Oprac. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia UM
Lipiec 2015
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