l.p.

1.

Nazwa firmy

Rodzaj ulgi

Stałe
Firma Wielobranżowa
„AMEDA” Mirosław Dudek
Pierwsza Szczecińska
Manufaktura Zdrowych
Cukierków i Lizaków Słodka
Cytrynka
ul. Rayskiego 1, 70-426
Szczecin

2.

SPONDYLUS S. J. R. i W.
Wetoszka
ul. Szenwalda 12, 71-281
Szczecin

Stałe

Zachodniopomorska Karta Rodziny
 Rabat na cukierki w opakowaniach
100 g – 10%,
 Rabat na cukierki w opakowaniach
200 g – 10%,
 Rabat na lizaki 30 g – 10 %,
 Rabat na lizaki 50 g – 10 %,
 Rabat na lizaki 70-120 g – 10 %,
 Rabat na kawę – 10 %,
 Rabat na gęstą czekoladę i napój
czekoladowy – 10%,
 Rabat na pozostałe napoje – 10 %,
 Rabat na organizację urodzin –
samodzielne wytwarzanie lizaków
przez dzieci – 10 %.
Usługi bezpłatne
 Bezpłatna konsultacja
rehabilitacyjna,
 Bezpłatna konsultacja podologiczna,
 Bezpłatna konsultacja z Doradcą
Medycznym – pomoc w uzyskaniu
dofinansowania z NFZ, PCPR, MOPR
(dokumentacja, procedura,
dopasowanie sprzętu itp.)
 Mobilny konsultant (w przypadku
Seniora leżącego) - bezpłatny dojazd
Doradcy Medycznego w zakresie
dopasowania oraz doboru sprzętu
medycznego, rehabilitacyjnego,
pielęgnacyjnego; w razie potrzeby
bezpłatny dowóz materiałów i
produktów rehabilitacyjno –
pielęgnacyjnych.

Zachodniopomorska Karta Seniora
 Rabat na cukierki w opakowaniach
100 g – 10%,
 Rabat na cukierki w opakowaniach
200 g – 10%,
 Rabat na lizaki 30 g – 10 %,
 Rabat na lizaki 50 g – 10 %,
 Rabat na lizaki 70-120 g – 10 %,
 Rabat na kawę – 10 %,
 Rabat na gęstą czekoladę i napój
czekoladowy – 10%,
 Rabat na pozostałe napoje – 10 %,
 Rabat na organizację urodzin –
samodzielne wytwarzanie lizaków
przez dzieci – 10 %.
Usługi bezpłatne
 Bezpłatna konsultacja
rehabilitacyjna ,
 Bezpłatna konsultacja podologiczna,
 Bezpłatna konsultacja z Doradcą
Medycznym – pomoc w uzyskaniu
dofinansowania z NFZ, PCPR, MOPR
(dokumentacja, procedura,
dopasowanie sprzętu itp.),
 Mobilny konsultant (w przypadku
Seniora leżącego) - bezpłatny dojazd
Doradcy Medycznego w zakresie
dopasowania oraz doboru sprzętu
medycznego, rehabilitacyjnego,
pielęgnacyjnego; w razie potrzeby
bezpłatny dowóz materiałów i
produktów rehabilitacyjno –
pielęgnacyjnych.
Usługi zdrowotne z rabatem

Lokalizacja
Szczecin

SZCZECIN
CENTRUM REHABILITACYJNOPODOLOGICZNEGO
(SZCZECIN)
70-453 Szczecin, Al. Jana Pawła
II 36
tel. 91 434 22 97, fax 91 433 70
36
kom: 609 825 703
e-mail: centrum@spondylus.pl
czynne: pon- pt. 9:00 – 19:00,
sob. 10:00 - 14:00
CENTRUM ZAOPATRZENIA
MEDYCZNEGO I GABINETY
MEDYCZNE (SZCZECIN)
70-352 Szczecin, ul.
Ściegiennego 7a
tel. 91 485 66 50 kom: 607 602
268
e-mail:

l.p.

Nazwa firmy

Rodzaj ulgi

Zachodniopomorska Karta Rodziny
Usługi zdrowotne z rabatem
 Rabat na badania komputerowe stóp
– 25 %,
 Rabat na zabiegi podologiczne – 20
%,
 Rabat na zabiegi fizykoterapii – 10 %,
 Rabat na usługi rehabilitacyjne – 15
%.
RABAT na zakup asortymentu
profilaktycznego i rehabilitacyjnego
(rabatom nie podlegają produkty
refundowane, z wyprzedaży oraz w
cenach promocyjnych)
 Rabat na sprzęt rehabilitacyjny – 5 %
(z wyłączeniem produktów
refundowanych),
 Rabat na sprzęt sportowy – 10 %,
 Rabat na obuwie profilaktyczne i
zdrowotne (stopy reumatoidalne,
cukrzycowe, zniekształcone, z
halluxem itp.) – 10 %.

3.

4.

PAWEŁ SZCZEŚNIEWSKI I
TOMASZ GĄCIARZ
RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKĄ
PARTNERSKĄ Z SIEDZIBĄ W
SZCZECINIE
ul. H. Pobożnego 14/3, 70507 Szczecin
ROBÓTKOWO.PL
KATARZYNA LECH
ul. Rugiańska 71b/7, 51-553
Szczecin

Zachodniopomorska Karta Seniora
 Rabat na badania komputerowe stóp
– 25 %,
 Rabat na zabiegi podologiczne – 20
%,
 Rabat na zabiegi fizykoterapii – 10 %,
 Rabat na usługi rehabilitacyjne – 15
%.
RABAT na zakup asortymentu
profilaktycznego i rehabilitacyjnego
 Rabat na sprzęt rehabilitacyjny – 5 %
(z wyłączeniem produktów
refundowanych),
 Rabat na sprzęt sportowy (trenażery,
rowerki, zestawy do ćwiczeń, kij NW)
– 10 %,
Rabat na obuwie profilaktyczne i
zdrowotne (stopy reumatoidalne,
cukrzycowe, zniekształcone, z
halluxem itp.) – 10 %.

Lokalizacja
rehabilitacja@spondylus.pl
czynne: pon- pt. 9:00 – 18:00,
sob. 10:00 - 14:00
CENTRUM SPORTOWOMEDYCZNE (SZCZECINPRAWOBRZEŻE)
70-777 Szczecin, ul. Struga 15
(budynek EKKO)
kom: 785 192 169
e-mail:
sportmed@spondylus.pl
KOSZALIN
CENTRUM ZAOPATRZENIA
MEDYCZNEGO I
PRZYCHODNIA (KOSZALIN)
75-452 Koszalin, ul. Jana Pawła
II 21 (vis a vis CH EMKA)
tel./fax 94 347 11 93 kom:
609 653 853
e-mail: koszalin@spondylus.pl
czynne: pon- pt. 9:00 – 18:00,
sob. 10:00 - 14:00

Stałe

15% na usługi prawnicze

15% na usługi prawnicze

Szczecin

Stałe



 Rabat na zakupy w dziale
mydełkowym – 10%,
 Rabat na zakupy w dziale
ceramicznym – 10%,

Szczecin



Rabat na zakupy w dziale
mydełkowym – 10%,
Rabat na zakupy w dziale
ceramicznym – 10%,

l.p.

Nazwa firmy

Rodzaj ulgi

Zachodniopomorska Karta Rodziny



Rabat na zakupy w dziale koralików
– 10%,
Rabat na zakładki, spinki, broszki
samodzielnie wykonane – 10%.

Zachodniopomorska Karta Seniora

Lokalizacja

 Rabat na zakupy w dziale koralików –
10%,
 Rabat na zakładki, spinki, broszki
samodzielnie wykonane – 10%.

5.

Muzeum Narodowe
w Szczecinie

Stałe

Bilet w cenie 3 zł dla posiadacza karty *
*bilet nie dotyczy wystaw, których
organizatorem nie jest Podmiot (nie
obejmuje wstępu na wystawy odrębnie
płatne)

Bilet w cenie 3 zł dla posiadacza karty, w
czwartki do godz. 12:00 wstęp wolny, po
godz. 14:00 – za 1 zł *
*bilet i bezpłatny wstęp nie dotyczy
wystaw, których organizatorem nie jest
Podmiot (nie obejmuje wstępu na
wystawy odrębnie płatne)

Szczecin

6.

Teatr Polski

Okazjonalne

Alfa Tour sp. j.
ul. Sczanieckiej 10/1A, 60-216
Poznań

Stałe

Na wskazane przez Dyrekcję spektakle
Teatru Polskiego,
Cena biletu: 20 zł bez konieczności
motywowania ich wyboru.
Willa Alfa, (oferta nie obowiązuje w
święta BN, W, Sylwestry)
- 6 dni – 5 nocy dla 1 osoby w cenie
369zł zamiast 600zł
- 8 dni – 7 nocy dla 1 osoby w cenie
599zł zamiast 850zł
- 11 dni – 10 nocy dla 1 osoby w cenie
739zł zamiast 1200zł
- 14 dni – 13 nocy dla 1 osoby w cenie
949zł zamiast 1500zł
W ramach oferty:
- zakwaterowanie w pokoju 2osobowym z łazienką (część pokoi z
balkonami)
- codzienne śniadania i obiadokolacje
- karta rabatowa Ziemi Kłodzkiej
- rabat 10% w Restauracji Kosmicznej
- 1x seans na fotelu relaksacyjnym

Szczecin

7.

Na wskazane przez Dyrekcję spektakle
Teatru Polskiego,
Cena biletu: 20 zł bez konieczności
motywowania ich wyboru.
Willa Alfa, (oferta nie obowiązuje w
święta BN, W, Sylwestry)
- 6 dni – 5 nocy dla 1 osoby w cenie
369zł zamiast 600zł
- 8 dni – 7 nocy dla 1 osoby w cenie
599zł zamiast 850zł
- 11 dni – 10 nocy dla 1 osoby w cenie
739zł zamiast 1200zł
- 14 dni – 13 nocy dla 1 osoby w cenie
949zł zamiast 1500zł
W ramach oferty:
- zakwaterowanie w pokoju 2osobowym z łazienką (część pokoi z
balkonami)
- codzienne śniadania i obiadokolacje
- karta rabatowa Ziemi Kłodzkiej
- rabat 10% w Restauracji Kosmicznej
- 1x seans na fotelu relaksacyjnym

Kudowa Zdrój
ul. Słoneczna 12a, 57-350

l.p.

Nazwa firmy

Rodzaj ulgi

Zachodniopomorska Karta Rodziny

Zachodniopomorska Karta Seniora

- bezpłatny internet Wi-Fi
- bezpłatny parking na terenie obiektu

- bezpłatny internet Wi-Fi
- bezpłatny parking na terenie obiektu

Pensjonat Sokolec, (oferta nie
obowiązuje w święta BN, W, Sylwestry)
Pobyty ze śniadaniami:
- 3 dni – 2 noce dla 1 osoby w cenie
109zł zamiast 170zł
- 5 dni – 4 noce dla 1 osoby w cenie
229zł zamiast 350zł
- 7 dni – 6 nocy dla 1 osoby w cenie
339zł zamiast 550zł
- 9 dni – 8 nocy dla 1 osoby w cenie
449zł zamiast 680zł
Pobyty ze śniadaniami i
obiadokolacjami:
- 3 dni – 2 noce dla 1 osoby w cenie
129zł zamiast 200zł
- 5 dni – 4 noce dla 1 osoby w cenie
259zł zamiast 400zł
- 7 dni – 6 nocy dla 1 osoby w cenie
399zł zamiast 600zł
- 9 dni – 8 nocy dla 1 osoby w cenie
529zł zamiast 800zł
W ramach oferty:
- zakwaterowanie w pokoju 2-, 3-, 4osobowym z łazienką
- codzienne śniadania
- codzienne obiadokolacje (w
wybranych pakietach)
- karta rabatowa Ziemi Kłodzkiej
- rabat 10% do Podziemnego Miasta
Osówka
- bezpłatny parking

Pensjonat Sokolec, (oferta nie
obowiązuje w święta BN, W, Sylwestry)
Pobyty ze śniadaniami:
- 3 dni – 2 noce dla 1 osoby w cenie
109zł zamiast 170zł
- 5 dni – 4 noce dla 1 osoby w cenie
229zł zamiast 350zł
- 7 dni – 6 nocy dla 1 osoby w cenie
339zł zamiast 550zł
- 9 dni – 8 nocy dla 1 osoby w cenie
449zł zamiast 680zł
Pobyty ze śniadaniami i
obiadokolacjami:
- 3 dni – 2 noce dla 1 osoby w cenie
129zł zamiast 200zł
- 5 dni – 4 noce dla 1 osoby w cenie
259zł zamiast 400zł
- 7 dni – 6 nocy dla 1 osoby w cenie
399zł zamiast 600zł
- 9 dni – 8 nocy dla 1 osoby w cenie
529zł zamiast 800zł
W ramach oferty:
- zakwaterowanie w pokoju 2-, 3-, 4osobowym z łazienką
- codzienne śniadania
- codzienne obiadokolacje (w
wybranych pakietach)
- karta rabatowa Ziemi Kłodzkiej
- rabat 10% do Podziemnego Miasta
Osówka
- bezpłatny parking

Lokalizacja

Sokolec
Sokolec 35, 57-450

l.p.

Nazwa firmy

Rodzaj ulgi

8.

Opera na Zamku
ul. T. Firlika 20
71-637 Szczecin

Stałe

9.

Sopocki Towarzystwo
Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
Sopot

Stałe

10.

Stowarzyszenia „SOS dla

Stałe

Zachodniopomorska Karta Rodziny

Zachodniopomorska Karta Seniora

OW Alfa – od 20.04 – 30.09 (po za 3.0728.08)
- 6 dni – 5 nocy dla 1 osoby w cenie
369zł zamiast 690zł
- 8 dni – 7 nocy dla 1 osoby w cenie
519zł zamiast 920zł
- 11 dni – 10 nocy dla 1 osoby w cenie
739zł zamiast 1270zł
- 14 dni – 13 nocy dla 1 osoby w cenie
949zł zamiast 1610zł
W ramach oferty:
- zakwaterowanie w pokoju 2-, 3-, 4osobowym z łazienką
- codzienne śniadania i obiadokolacje
- rabat 10% w Restauracji Robinson
Crusoe
- bezpłatny internet Wi-Fi
- bezpłatny parking na terenie obiektu
Nabycia biletów w cenie biletu
zbiorowego na przedstawienia na które
zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Opery
na Zamku w Szczecinie przewidziana
została sprzedaż biletów zbiorowych.
Zniżka w wysokości 10% na ubezpieczenia
zawierane przez klientów indywidualnych
(tzw. seg. C) zgodna z przyjętymi przez
STU Ergo Hestię SA regulacjami
wewnętrznymi.
Z zniżki można skorzystać w ponad 200
punktach sprzedaży zlokalizowanych na
ternie województwa
zachodniopomorskiego. Lista placówek
wyłącznych jest dostępna na stronie
www.ergohestia.pl
Usługi hotelowe 10%

OW Alfa – od 20.04 – 30.09 (po za 3.0728.08)
- 6 dni – 5 nocy dla 1 osoby w cenie
369zł zamiast 690zł
- 8 dni – 7 nocy dla 1 osoby w cenie
519zł zamiast 920zł
- 11 dni – 10 nocy dla 1 osoby w cenie
739zł zamiast 1270zł
- 14 dni – 13 nocy dla 1 osoby w cenie
949zł zamiast 1610zł
W ramach oferty:
- zakwaterowanie w pokoju 2-, 3-, 4osobowym z łazienką
- codzienne śniadania i obiadokolacje
- rabat 10% w Restauracji Robinson
Crusoe
- bezpłatny internet Wi-Fi
- bezpłatny parking na terenie obiektu
Nabycia biletów w cenie biletu
zbiorowego na przedstawienia na które
zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Opery
na Zamku w Szczecinie przewidziana
została sprzedaż biletów zbiorowych.
Zniżka w wysokości 10% na ubezpieczenia
zawierane przez klientów indywidualnych
(tzw. seg. C) zgodna z przyjętymi przez
STU Ergo Hestię SA regulacjami
wewnętrznymi.
Z zniżki można skorzystać w ponad 200
punktach sprzedaży zlokalizowanych na
ternie województwa
zachodniopomorskiego. Lista placówek
wyłącznych jest dostępna na stronie
www.ergohestia.pl
Usługi hotelowe 10%

Lokalizacja
Rewal
ul. Szczecińska 2, 72-344

Szczecin

Województwo
Zachodniopomorskie

Szczecin

l.p.

11.

Nazwa firmy
Rodziny” w Szczecinie
ul. Energetyków 10
Przedsiębiorstwo
produkcyjno – handlowym
„WRZOS”
ul. Gryfa Pomorskiego 74
72-500 Międzyzdroje

Rodzaj ulgi

Stałe

Zachodniopomorska Karta Rodziny

Zachodniopomorska Karta Seniora

Catering 10%
Restauracja 15%
10% - zabiegi fizjoterapeutyczne:
Prądy diadynamiczne, prądy
interferencyjne, prądy traeberta,
galwanizacja, jonoforeza, drenaż
limfatyczny boa, pole magnetyczne, laser,
krioterapia, lampa solux, wejście na
basen (1h), grota solna, aquavibron,
zabiegi borowinowe

Catering 10%
Restauracja 15%
10% - zabiegi fizjoterapeutyczne:
Prądy diadynamiczne, prądy
interferencyjne, prądy traeberta,
galwanizacja, jonoforeza, drenaż
limfatyczny boa, pole magnetyczne, laser,
krioterapia, lampa solux, wejście na
basen (1h), grota solna, aquavibron,
zabiegi borowinowe

10% - korzystanie z strefy basenowej,
10% - masaże:
Masaż klasyczny całkowity, masaż
klasyczny częściowy, masaż aroma
całkowity, masaż aroma częściowy, masaż
refleksyjny, masaż upiększający, masaż
konferencyjny, refleksologia dłoni lub
stóp, lomi lomi, masaż spa, abhyanga,
ciepłe kamienie, masaż świecą, stemple
ziołowe, misy dźwiękowe.

10% - korzystanie z strefy basenowej,
10% - masaże:
Masaż klasyczny całkowity, masaż
klasyczny częściowy, masaż aroma
całkowity, masaż aroma częściowy, masaż
refleksyjny, masaż upiększający, masaż
konferencyjny, refleksologia dłoni lub
stóp, lomi lomi, masaż spa, abhyanga,
ciepłe kamienie, masaż świecą, stemple
ziołowe, misy dźwiękowe.

Lokalizacja

Międzyzdroje

