Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny
Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi: bilety w cenie 5 zł na bajki dla dzieci z rodzin - użytkowników
Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.
Muzeum Miasta Łodzi, (Pałac Poznańskich, Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Kanału Dętka, Oddział Kultur
i Tradycji Wyznaniowych): bezpłatny wstęp dla użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny na wystawy stałe
i czasowe w dniach i godzinach otwarcia muzeum.
Centralne Muzeum Włókiennictwa: 50% zniżki na bilety dla użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny –
zniżka dotyczy tylko zwiedzania.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (wszystkie Oddziały: ul. Gdańska 13, ul. Zgierska 147, „Stacja
Radegast”): bezpłatny wstęp dla osób indywidualnych we wszystkie dni tygodnia. Bezpłatny przewodnik i prelekcja
dla grup zorganizowanych (po wcześniejszym zgłoszeniu).
Miejska Galeria Sztuki: bilet rodzinny w cenie 4 zł dla użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.
Teatr Lalki i Aktora Arlekin: zniżka do 10 zł za wstęp dla każdego dziecka z rodziny wielodzietnej w trudnej
sytuacji materialnej (po okazaniu poświadczenia z MOPS lub Urzędu Pracy).
Teatr „Pinokio”: obniżona cena biletów w wysokości 15 zł od osoby na spektakle niedzielne.
Teatr Muzyczny: bilet rodzinny w cenie 15 zł dla rodzica/opiekuna i 1 zł dla dziecka dla użytkowników Łódzkiej
Karty Dużej Rodziny.
Teatr Powszechny w Łodzi: od 1 września 2013r. sprzedaż biletów ulgowych dla całej rodziny przy zakupie
2 biletów dla rodziców i trzech lub więcej dla dzieci.
Kino Charlie, ul. Piotrkowska 203/205: od 10 sierpnia 2013r. dla posiadacza Karty 10 zł za bilet na film 2D na
wszystkie seanse filmowe w tygodniu, oraz w weekendy (piątek-niedziela) i święta do godziny 15.00,
z wyłączeniem filmów, których dystrybutor nie wyraża zgody – informacja w kasie kina Charlie 42 636 00 92 (cena
minimalna biletu na seans wynosi wówczas 12 zł od osoby).
Ulgowa opłata za całodzienne korzystanie z pływalni odkrytych MOSiR w soboty i niedziele za kwotę 2 zł od osoby
Ulgowa opłata w wysokości 2 zł od osoby za godzinę korzystania z lodowiska i 3 zł od osoby za godzinę
wypożyczenia łyżew na wszystkich lodowiskach przenośnych MOSiR w okresie ich funkcjonowania.
Bezpłatny wstęp na baseny szkolne:
Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi, ul. Balonowa 1: czwartek, godz. 19.10 – 19.55
Na basenie należy być 15 minut przed wejściem do wody, tj. 18.55.
Obowiązują zapisy telefoniczne: w czwartki od 13.00 do 18.00, tel.: 42 687–61–53, p. Anna Izydorczyk

Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi, ul. Florecistów 3b: sobota, godz. 12.15 – 13.00
Na basenie należy być 15 minut przed wejściem do wody, tj. o 12.00.
Obowiązują zapisy telefoniczne: od 26.08 do 28.08 w godzinach 17.30-20.00, od września od poniedziałku do piątku 17.30-20.00
i w soboty od 9.30 do 11.00, tel.: 42 686-44-85, p. Piotr Duda. Zapisów można dokonywać w dniu planowanej wizyty, jednak
wskazane jest zgłoszenie na 1-2 dni wcześniej.

Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi, ul. Tatrzańska 69a:
• poniedziałek, godz. 19.00 – 19.45
• wtorek, godz. 20.30 – 21.15
• czwartek, godz. 20.30 – 21.15
Na basenie należy być 15 minut przed wejściem do wody tj. w poniedziałek o 18.45, we wtorek i czwartek o 20.15
Obowiązują zapisy telefoniczne: w sierpniu w godz. 10.00 – 15.00, od września od poniedziałku do piątku od 8.00 do 21.00, tel.:
42 643-93-21, p. Krzysztof Brzeski. Zapisów można dokonywać w dniu planowanej wizyty, jednak wskazane jest zgłoszenie na
1-2 dni wcześniej.

Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 46:
• sobota, godz. 17.30 – 18.15 i 18.15 – 19.00
• niedziela, godz. 16.15-17.00 i 17.00 – 17.45
Na basenie należy być 15 minut przed wejściem do wody tj. w sobotę o 17.15 i 18.00, w niedzielę o 16.00 i 16.45.
Obowiązują zapisy telefoniczne: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00, tel.: 42 636–13–99, p. Urszula Oganiaczyk,

p. Lucjan Sucharkiewicz. Zapisów można dokonywać w dniu planowanej wizyty, jednak wskazane jest zgłoszenie na 1-2 dni
wcześniej.

Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi, ul. Syrenki 19a:
• wtorek, godz. 20.00 – 20.45 i 20.45 – 21.30, (godz. 20.45 – 21.30 zostanie utrzymana przy wystarczającej
frekwencji)
• czwartek 20.00 – 20.45
Na basenie należy być 15 minut przed wejściem do wody, tj. we wtorek o godz. 19.45 i 20.30, i w czwartek o godz. 19.45.
Obowiązują zapisy telefoniczne: w sierpniu w godz. 8.00-16.00, od września w godz. 7.30 - 15.30, tel.: 42 658–11–07 wew. 22,
p. Danuta Saktura. Zapisów można dokonywać w dniu planowanej wizyty, jednak wskazane jest zgłoszenie na 1-2 dni wcześniej.

Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi, ul. Jacka Malczewskiego 3
• poniedziałek, godz. 20.15 - 21.00
• środa, godz. 20.15 – 21.00
Na basenie należy być 15 minut przed wejściem do wody tj. o godz. 20.00.
Obowiązują zapisy telefoniczne: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel.: 42 643-25-47, p. Piotr Wielkopolan.
Zapisów na basen można dokonywać nawet w tym samym dniu, co pobyt na basenie, jednak wskazane jest zgłoszenie na 1-2 dni
wcześniej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. P. Czajkowskiego 14: piątek, godz. 20.30 – 21.00
Bez uprzednich zapisów, termin zarezerwowany wyłącznie dla rodzin wielodzietnych.
Na basenie należy być 15 minut przed wejściem do wody tj. o godz. 20.15.

Miejski Ogród Zoologiczny, Ogród Botaniczny, Palmiarnia:
Bezpłatny wstęp dla użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny po zakupieniu biletów normalnych dla rodziców
i zakupie dwóch biletów ulgowych dla dzieci, bez względu na liczbę dzieci wchodzących z rodziny.
Aqua Park Sp. z o. o., Łódź, Al. Unii Lubelskiej 4 udziela:
20% zniżki na zakup indywidualnych biletów w Strefie Basenowej, biletów rodzinnych w Strefie Basenowej, biletów
do Świata Saun oraz biletów łączonych Basen + Sauna. Zniżka nie przysługuje na zakup biletów wstępu do tężni
solnej i solarium, kart wartościowych i kart klubu saunowicza, biletów grupowych, biletów wstępu na „Poranne
Pływanie”, na zajęcia Aquasenior i Aquaaerobik. Zniżka dla posiadaczy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny nie łączy się
z innymi promocjami obowiązującymi aktualnie w Aquaparku. Osoba korzystająca w ramach programu z usług
Aquaparku zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie obiektu
Dance Hope Adam Wiklak „Szkoła Tańca Dance Hope”, Łódź, ul. Abramowskiego 20 m. 37 oferuje:
• Bezpłatny udział w warsztatach tanecznych organizowanych co kwartał,
• 50% zniżki na zajęcia taneczne w ciągu roku szkolnego (od września do czerwca),
• 25% zniżki na obozy taneczno-sportowe organizowane w czsie wakacji i ferii zimowych.
Pierwszeństwo przy przyjęciu dzieci z rodzin wielodzietnych do żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu
Żłobków w przypadku, gdy oboje rodzice lub opiekunowie pracują bądź uczą się.
Akrybia sp. z o. o. – księgarnia internetowa udziela:
Jako operator WWW.podreczniki.akrybia.pl 4% rabatu od finalnej wartości zamówienia
Jako operator sklepu WWW.Akrybia.pl.pl – 4% dodatkowego rabatu od łącznej wartości zamówienia (łączy się
z innymi rabatami i promocjami) – po wpisaniu w polu UWAGI numeru Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.
Księgarnie PWN: udzielają 15% rabatu na całość oferty dostępnej w księgarni stacjonarnej oraz w księgarni
internetowej
Adresy księgarni:
ul. Więckowskiego 13
www.lodzwieckowskiego.ksiegarnienaukowe.pl
ul. Kopcińskiego 31
http://lodzkopcinskiego.ksiegarnienaukowe
Przychodnia Zdrowia Malinowa, Łódź, ul. Kilińskiego 21 od 1 sierpnia 2013r., udziela 20% rabatu na wizyty
u lekarzy specjalistów. Warunkiem udzielenia rabatu jest okazanie Karty wraz z dokumentem tożsamości. Rabat nie
łączy się z innymi promocjami.

Sieć aptek „Magiczna”: od 1 września 2013r. udziela 10% rabatu na wszystkie leki pełnopłatne, leki bez recepty,
kosmetyki, suplementy diety. Rabat nie dotyczy leków refundowanych przez NFZ.
Adresy aptek:
ul. Czernika 10
ul. Ujście 4
ul. Nastrojowa 8
ul. Lutomierska 1
ul. Zgierska 229
ul. 11 Listopada 20
al. Piłsudskiego 14
ul. Bratysławska 5
ul. Maratońska 109 a
ul. Łączna 28
ul. Łanowa 89
ul. Zachodnia 81/83
NOVAMED SP. Z O. O. , Łódź, ul. Traktorowa 143: od 19 sierpnia 2013r. udziela 10% rabatu na
• zakupy w sklepie internetowym www.novamed.pl
• na zakupy w Salonie Medycznym Novamed zlokalizowanym w Łodzi, ul. Traktorowa 196
Szkoła Języków Obcych „Sorbona”, Łódź, ul. 6 sierpnia 14, od 1 sierpnia 2013 r. udziela:
• 35% ulgi na dowolny kurs językowy uruchomiony w danym roku szkolnym w przypadku uczestnictwa
1 członka rodziny
• 45% ulgi na dowolny kurs językowy uruchomiony w danym roku szkolnym w przypadku uczestnictwa
2 członków rodziny
• 50% ulgi na dowolny kurs językowy uruchomiony w danym roku szkolnym w przypadku uczestnictwa
3 lub więcej członków rodziny
Lloyd Woodley English Language Centre, Łódź, ul Narutowicza 86, od 1 października 2013r. udziela 15% zniżki
na dowolnie wybrany całoroczny kurs języka angielskiego dla każdego członka rodziny
BRITISH CENTRE B. Ziemniewicz, M. Mikuś Sp. j., Łódź, ul Pomorska 140 od 26 sierpnia 2013r. udziela
użytkownikom Karty zniżki w wysokości:
• 50 zł z tytułu uczestniczenia w kursie językowym dziecka w wieku od 2 do 12 lat
• 100 zł z tytułu uczestniczenia w kursie językowym członka rodziny w wieku powyżej 12 lat
TAXI PLUS Michał Sarna, Sebastian Opesiak, Grzegorz Kostyra s.c.: od 1 września 2013r. udziela 20% rabatu na
przejazdy taksówkami TAXI PLUS po telefonicznym wezwaniu pod numerem 42 6 500 500.
STUDIO FOTO SOBIERAJ, Łódź, al. Piłsudskiego 113 B od 19 sierpnia 2013r. udziela:
• 15% zniżki na zdjęcia do wszystkich dokumentów: legitymacji, dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy,
migawki, dyplomu,
• 10% zniżki na studyjne sesje fotograficzne (chrzest, komunia)
Ulgi wynikające z uczestnictwa w programie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny nie łączą się z innymi promocjami
i rabatami wprowadzanymi okresowo przez STUDIO FOTO SOBIERAJ
Zniżki dla rodzin wielodzietnych z województwa łódzkiego, w tym dla użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny
zadeklarowały następujące instytucje nadzorowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego:
50% zniżki na bilety wstępu do:
• Teatru Wielkiego w Łodzi – od września 2013
• Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi – od września 2013
• Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina w Łodzi: od 15 listopada 2013r. Rabat obejmuje biletowane koncerty
Filharmonii Łódzkiej. Rabat nie obejmuje imprez zewnętrznych oraz wydarzeń sprzedawanych
w abonamencie)
• Muzeum Sztuki w Łodzi – od września 2013
• Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
• Łódzki Dom Kultury – od września – od września 2013
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi – użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej
Rodziny, po wypełnieniu karty bibliotecznej otrzymują ją bezpłatnie.

