
       

 

 

 

 

 

CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 
   

OFERTA PARTNERÓW: 

 

• EFFEKT Sp.z.o.o. 
ul. Staromiejska 6/3 
40-013 Katowice 
Dla posiadaczy Kart – zawsze dodatkowe 5 % rabatu na kursy i szkolenia (promocja nie łączy się z innymi). 

Ulgi realizowane będą w placówce: EFFEKT Sp. z.o.o., ul Staromiejska 6/3 w Katowicach. 

 

• Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Odział Historii Miasta i Regionu  
ul. Metalowców 5 
41-500 Chorzów 
Dla dorosłych posiadaczy Kart obowiązuje cena ulgowa biletów, dla dzieci – darmowe bilety. 

 

• Starochorzowski Dom Kultury 
• Miejski Dom Kultury  „Batory” 

 

Zajęcia grup artystycznych MDK Batory realizowanych z Kartą Dużej Rodziny. 

- zajęcia taneczne: Taniec klasyczny, Crazy Monkey Min, Crazy Monkey Junior 

- zajęcia plastyczne: Kraftownica artystyczna 

- zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych: Sensoryka dla smyka, Skaczące brzdące. 
Od obowiązujących opłat za zajęcia w każdych z wymienionych zajęć naliczany jest upust 10 zł. 
Jest to oferta, która obowiązywała w sezonie artystycznym 2021/2022. 
Opłaty za zajęcia mogą od nowego sezonu artystycznego ulec zmianie. 
Ponadto organizujemy zajęcia podczas  ferii zimowych oraz wakacji letnich. Zarówno zajęcia podczas wakacji 
jaki i ferii zimowych realizowane są w dwóch turnusach. 
Wakacje będą realizowane w ramach projektu  "Aktywne, europejskie wakacje" 
Upust dla uczestników z Kartą Dużej Rodziny wynosi 20 zł. 
 

• „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
ul. Wolności 12 
41-500 Chorzów 
Jedynym punktem  honorującym Kartę Dużej Rodziny jest sklep wielobranżowy przy ul. Filarowej  
w Chorzowie, gdzie po okazaniu Karty klient uzyskuje 5 % rabatu  na zakupy. 

 



• Pizzeria „Pod Drewnianym Bocianem” 
ul. Dworcowa 1 
41-500 Chorzów 
Zniżka na Kartę Dużej Rodziny o wartości 10 % dotyczy tylko lokalu, od poniedziałku do piątku. Nie 

obowiązuje na dowóz i wynos. 

 

• Miejski Ośrodek Rekreacji  i Sportu 
ul. Dąbrowskiego 113 
41-500 Chorzów, tel. 32 241 70 50  
www.moris.chorzow.pl  

- bilet rodzinny na basen – obniżenie stawki cenowej o 2 zł za każdy bilet; 
- bilet rodzinny na mecze ligowe zespołów piłki ręcznej – KPR Ruch oraz futsalu – Clearex – obniżenie 

stawiki cenowej o 20 % za każdy bilet 

 

• Gabinet Kosmetyczny Renata Rabenda 
ul. Jurija Gagarina 33 
41-506 Chorzów 
10 % rabatu na zabiegi kosmetyczne – podstawowe t.j. oczyszczanie skóry, maseczki, masaż, henna, peeling, 
manicure 
 

• Supermarket E. Leclerc 
TYCHYDIS Sp.z.o.o. 
ul. Żołnierzy Września 22 
41-500 Chorzów 
5 % zniżki na produkty: papiernicze i biurowe, książki, zabawki, artyk uły informatyczne, odzież dziecięcą i 
niemowlęcą. 
 

• Fundacja Edukacyjna Kombinatory  
ul. Bogedaina 22 
41-500 Chorzów 
 

• NZOZ MILDENT Gabinety Stomatologiczne 
ul. 3 Maja 125/L-1 
41-500 Chorzów 
Aktualna oferta: 10% zniżki-stomatologia zachowawcza, estetyczna, protetyka, założenie aparatu 
ortodontycznego. 
 

• Sklep ogólnospożywczy – Grzegorz Węglarczyk 
ul. Dąbrowskiego 70 
41-500 Chorzów 
Aktualna oferta: 5 % zniżki na wszystkie artykuły w sklepie ogólnospożywczym 

 



• Bar „Studnia” 
ul. Dąbrowskiego 58/1  
41-500 Chorzów 

• Bar „Wiatraczek” 
ul. Dąbrowskiego 30 
41-500 Chorzów 
Aktualna oferta: 5 % rabatu na wszystkie usługi i produkty. Rabat można łączyć z bieżącymi promocjami, nie 
dotyczy artykułów alkoholowych i tytoniowych. 
 

 

 


