
PARTNER Kaliska Karta 
Mieszkańca 

Kaliska Karta Senior Kaliska Karta Rodzina 3+ 

 
 

 
 
 
 
KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE 
Spółka z o.o. 
ul. Wrocławska 30-38 
62-800 Kalisz 
tel. 62 768 00 91 

 
Bilet miesięczny od 

poniedziałku do piątku w 
granicach Miasta Kalisza: 

- normalny -  80,00 zł. 
- ulgowy  - 40,00 zł. 

 
Bilet miesięczny od 

poniedziałku do niedzieli 
w granicach Miasta 

Kalisza: 
- normalny - 92,00 zł. 

- ulgowy - 46,00 zł. 
 

Bilet jednodniowy dla 
kursów Kalisz – Szałe na 

okres wakacyjny: 
- normalny - 5,00 zł. 
- ulgowy – 2,50 zł. 
Bilet jednodniowy 

upoważnia do 
wielokrotnego przejazdu 

w dniu zakupu. 
Ważny z Kaliską Kartą 

Mieszkańca lub 
potwierdzeniem złożenia 

wniosku o jej wydanie. 
 

 
Bilet miesięczny od 

poniedziałku do piątku w 
granicach Miasta Kalisza: 

- normalny 80,00 zł. 
- ulgowy 40,00 zł. 

 
Bilet miesięczny od 

poniedziałku do niedzieli 
w granicach Miasta 

Kalisza: 
- normalny 92,00 zł. 

- ulgowy 46,00 zł. 
 

Bilet jednodniowy dla 
kursów Kalisz – Szałe na 

okres wakacyjny: 
- normalny - 5,00 zł. 
- ulgowy – 2,50 zł. 
Bilet jednodniowy 

upoważnia do 
wielokrotnego przejazdu 

w dniu zakupu 
Ważny z Kaliską Kartą 

Mieszkańca lub 
potwierdzeniem złożenia 

wniosku o jej wydanie. 
 

 
Kursy w granicach Miasta 

Kalisza 
Dzieci – bezpłatnie 

Rodzice – 50% zniżki 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FILHARMONIA KALISKA 
Al. Wolności 2 
62-800 Kalisz 
tel. 62 767 84 64 
 
 

 
- koncerty repertuarowe 
– 40 zł. normalny, 30 zł. 
ulgowy, 
- koncerty kameralne – 30 
zł. normalny, 20 zł. 
ulgowy, 
- koncerty z cyklu Calisia 
Factory – wszystkie bilety 
w cenie 25 zł. 
- wyjątkowe wydarzenia  - 
koncerty cykliczne od 80 
zł. do 100 zł. 
 

 
- koncerty repertuarowe 
– 40 zł. normalny, 30 zł. 
ulgowy, 
- koncerty kameralne – 30 
zł. normalny, 20 zł. 
ulgowy, 
- koncerty z cyklu Calisia 
Factory – wszystkie bilety 
w cenie 25 zł. 
- wyjątkowe wydarzenia  - 
koncerty cykliczne od 80 
zł. do 100 zł. 

 
------ 

  
 
Ośrodek Sportu Rehabilitacji 
i Rekreacji w Kaliszu 
ul. Łódzka 19-29 
62-800 Kalisz 
tel. 62 767 10 08 

 

 
10% zniżki na basen 

 

 
10% zniżki na basen 

 

 
Ceny biletów po ulgach: 
- dni powszednie 13.30- 17.15 
- sobota i niedziela  12.45-14.15 
OSOBA DOROSŁA 5,00 zł. 
DZIECI I MŁODZIEŻ 3,75zł. 
- sobota i niedziela 6.00-7.30 
OSOBA DOROSŁA – 3,75 zł. 
DZIECI I MŁODZIEŻ – 3,00 zł. 
- dni powszednie 18.00-21.00 
- sobota i niedziela 8.15- 12.00 
OSOBA DOROSŁA 7,00 zł. 
DZIECII MŁODZIEŻ – 5,25 zł. 



 

       
AQUAPARK 
sp. z o. o. 
ul. Sportowa 10 
62-800 Kalisz 
tel. 62 598 67 00 

 
Bilet normalny 
- 1h/os.– 14 zł. dni 
powszednie 
- 2h/os. – 22 zł. dni 
powszednie 
- 1h/os. - 16 zł. weekendy 
i święta 
- 2h/os. – 25 zł. weekendy 
i święta 
Bilet ulgowy 
- 1h/os. – 10 zł. dni 
powszednie 
- 2h/os. – 18 zł. dni 
powszednie 
- 1h/os. – 13 zł. weekendy 
i święta 
- 2h/os. – 22 zł  weekendy 
i święta 
 

 
- 20 % zniżki na basen w 
godzinach 8-14 od 
poniedziałku do piątku 
- 20% zniżki na lodowisko 
od poniedziałku do piątku 
w sezonie zimowym 

 
Bilet rodzinny 
– dni powszednie: 
1h/os. – 10 zł. 
2h/os. – 17 zł. 
3h/os. – 23 zł. 
 
Bilet rodzinny 
- weekendy: 
- 1h/os. – 12 zł. 
- 2h/os. – 20 zł. 
- 3h/os. – 27 zł. 
 

 

 

 
 
Biuro Obsługi Strefy Płatnego 
Parkowania 
ul. Targowa 16-18 
62-800 Kalisz 
tel. 62 504 97 11 
 

 
20  złotych taniej  za 
opłatę abonamentową 
SPP, czyli 100 złotych  
miesięczne 

 
----- 

 
------ 

 
Żłobki prowadzone przez Miasto 
Kalisz 

 
----- 

 
----- 

Rodzice  (opiekunowie prawni) 
dzieci, które uzyskały Kartę 

„Kaliska Karta Rodzina 3+” są 
upoważnieni do całkowitego 
zwolnienia z opłat za pobyt 

dziecka w żłobku. 

 
Przedszkola prowadzone przez Miasto 
Kalisz 

 
----- 

 
----- 

Rodzice  (opiekunowie prawni) 
dzieci, które uzyskały Kartę 

„Kaliska Karta  Rodzina 3+” są 
upoważnieni do całkowitego 

zwolnienia z opłat za 
korzystanie  dzieci z 

wychowania przedszkolnego. 

 
 

 

 
 
 

----- 

 
 
 

------ 
Rabat w wysokości 10% terapię 

indywidualną i grupową wg 
obowiązującego cennika. 

 



Centrum Wspomagania Rozwoju 
Dziecka "Papilio" Sp. z o. o. 
E. Włodarz, M. Szymańska,          H. 
Kwinta 
Al. Wojska Polskiego 2a            
 62-800 Kalisz 
tel. 608 765 818 
 

 
Pośrednictwo Finansowe 
 Adam Urbański 
Al. Wojska Polskiego 31,     
lub ul. Wąska 39                           
62-800 Kalisz 
tel. 666 149 171 
 

 
 
 
 
 

Zniżka od 5 do 20 % na 
ubezpieczenia. 

Bezpłatne porady 
ubezpieczeniowe. 

 
 
 
 
 

Zniżka od 5 do 20 % na 
ubezpieczenia. 

Bezpłatne porady 
ubezpieczeniowe. 

 
Zniżka od 5 do 20 % na 

ubezpieczenia. 
Bezpłatne porady 
ubezpieczeniowe. 

 

Niepubliczne Przedszkole 
„Szczęśliwa Trzynastka” 
ul. Krótka 9 
62-800 Kalisz 
tel. 62 757 48 04 

 
 

----- 

 
 

----- 

Przedszkole oferuje 10 % ulgi w 
zakresie opłaty stałej za 

świadczenia wychowawczo – 
edukacyjne i opiekuńcze dla 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

 
 
Decathlon Kalisz 
ul. Poznańska 80-86 
62-800 Kalisz 
NIP: 951-18-55-233 
 
 
 
 
 
 

 
 

----- 

 
 

----- 

 
10% zniżki od oferowanej ceny 

towaru na odzież i obuwie ( 
dotyczy wyłącznie artykułów 

dziecięcych i juniorskich ).  
Partner zastrzega, iż 

skorzystanie ze zniżek przez 
posiadaczy „Kaliskiej Karty  
Rodzina 3+” możliwe jest 

wyłącznie przy zakupie 
towarów w ilościach 

detalicznych. 

Sprzedawca ma prawo odmowy 
przyznania zniżki wynikającej z 
„Kaliskiej Karty  Rodzina 3+” w 

przypadku próby nabycia 
towarów w ilościach 

hurtowych.Zniżka z tytułu 
posiadania „Kaliskiej karty 

Rodzina 3+” nie jest udzielana 
na towar już przeceniony 

 



 

        
„Centrum Rachunkowe Twój 
Księgowy”  
Sp. z o.o. Sp. k. 
Paweł Jezierski 
ul. Górnośląska 69 A 
62- 800 Kalisz 
 

 
Nowi klienci – usługi 
stałe objęte umową -  
5% zniżki przez 
pierwszych 6 m-cy 
obowiązywania umowy 
Nowi klienci – usługi 
jednorazowe - 10% 
zniżki dla pierwszych 5 
jednorazowych usług 

 
Nowi klienci – usługi 
stałe objęte umową - 
15% zniżki przez 
pierwszych 12 m-cy 
obowiązywania umowy 
Nowi klienci – usługi 
jednorazowe – 15% 
zniżki dla pierwszych 
10 jednorazowych 
usług 

 
Nowi klienci i-  usługi stałe 
objęte umową - 15% zniżki 
przez pierwszych  12 miesięcy 
obowiązywania umowy 
Nowi klienci – usługi 
jednorazowe – 15% zniżki dla 
pierwszych 10 jednorazowych 
usług 
 
 

 
 
Sklep Elektryczny MEGAWAT  
Jan Smoliga 
ul. Piskorzewska 6 
62-800 Kalisz  
tel. 62 757 59 37 
 

 

 

Rabat w wysokości 8 % na 
cały asortyment w 

sklepie. 

 

 

 

Rabat w wysokości 8 % na 
cały asortyment w 

sklepie. 

 

 

Rabat w wysokości 9 % na cały 
asortyment w sklepie. 

 

     
Restauracja KOKU SUSHI 
Główny Rynek 5 
62-800 Kalisz 
tel. 570-280-250 
 

 
 

10 % rabatu na dania 
SUSHI 

 
 

10 % rabatu na dania 
SUSHI 

 

 
10 % rabatu na dania SUSHI 

 

 

 

 

      

Niepubliczne Przedszkole  
„ZIELONE ŁĄKI” 
ul.  Prymasa Stefana Wyszyńskiego 19a 
62-800 Kalisz 
tel. 764 05 12 lub 602 557 650 

 

 
 

----- 

 
 

----- 

Przedszkole oferuje 10 % 
ulgi w zakresie opłaty stałej 

za świadczenia 
wychowawczo – edukacyjne 

i opiekuńcze dla dzieci w 
wieku przedszkolnym. 



     

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole 
„Calineczka” 
Al. Wojska Polskiego 30 
62-800 Kalisz 
tel. 765 31 22 

 

 
 
 

----- 

 
 
 

----- 

Przedszkole oferuje 10 % ulgi w 
zakresie opłaty stałej za 

świadczenia wychowawczo – 
edukacyjne i opiekuńcze dla 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

   
Restauracja  
PIWNICA RATUSZOWA 
Główny Rynek  20 
62-800 Kalisz 
 

 
Restauracja oferuje 

10% rabatu na dania i 
napoje z Karty 

 
Restauracja oferuje 

10% rabatu na dania i 
napoje z Karty 

 
Restauracja oferuje 10% 

rabatu na dania i napoje z 
Karty 

 
 
 
 
 
 
 

Przedszkole Integracyjne Sióstr 
Felicjanek im. bł. Marii Angeli 
Truszkowskiej,             
 ul. Kordeckiego 3a  
 62- 800 Kalisz 
tel. 62 766 03 70 
 

 
----- 

 
----- 

15% zniżki w zakresie opłaty 
stałej za świadczenia 

wychowawczo-dydaktyczne dla 
dzieci w wieku przedszkolnym. 

 
Restauracja Ukraińska  
„U Nataszy” 
ul. Niecała 14 
62-800 Kalisz 
 
 
 
 

 
5% rabatu od 

obowiązujących cen 

 
5% rabatu od 

obowiązujących cen 

 
5% rabatu od 

obowiązujących cen 



 
 
Kawiarnia – Restauracja AnaBell 
ul. Główny Rynek 9 
62-800 Kalisz 
 

 
5% rabatu na rzeczy z 
Karty 
PROSZĘ OKAZYWAĆ SIĘ 

KARTĄ PRZED 
ZŁOZENIEM 

ZAMÓWIENIA 

 
10% rabatu na rzeczy z 

Karty 
PROSZĘ OKAZYWAĆ SIĘ 

KARTĄ PRZED 
ZŁOZENIEM 

ZAMÓWIENIA 

 
20% rabatu na dania dziecięce i 

desery 
PROSZĘ OKAZYWAĆ SIĘ KARTĄ 

PRZED ZŁOZENIEM 
ZAMÓWIENIA 

      
FOTOGRAF 
24STUDIO.PL     Sp. z o.o. 
ul. Czaszkowska 8 
62-800 Kalisz 
tel. 62 727 20 10 
tel. kom. 601 585 376 
www.24studio.pl 
 

 
 
 
 
- zdjęcia do dowodu z 
profesjonalnym  retuszem 
– 15 % rabatu 
- zdjęcia komunijne – 5% 
rabatu 
- sesja dla noworodków – 
10% rabatu 
- sesje ciążowe – 12 % 
rabatu 
- odbitki, kubki, 
kalendarze – 5 % rabatu 

 
 
 
 
- zdjęcia do dowodu z 
profesjonalnym  
retuszem – 15% rabatu 
- zdjęcia komunijne – 5% 
rabatu 
- sesja dla noworodków – 
10% rabatu 
- odbitki, kubki, 
kalendarze – 5 % rabatu 

- zdjęcia do dowodu z 
profesjonalnym  retuszem – 
30% rabatu 
- zdjęcia komunijne – 5% rabatu 
- sesja dla noworodków – 10% 
rabatu 
- sesje ciążowe – 12 % rabatu 
- odbitki, kubki, kalendarze – 5 
% rabatu 

    
 
„Audiofon” Sp. zo.o. Sp.k. 
ul. Babina 2 
62-800 Kalisz 
tel. 62 763-22-54 
 

 
 

---- 

 
Zniżka na zakup baterii 
do aparatów 
słuchowych – 25% 
Zniżka na zakup filtrów 
i akcesoriów 
pielęgnacyjnych – 25% 

----- 

           

Niepubliczne Przedszkole 
„Pluszowy Miś” 
ul. Robotnicza 5 
62-800 Kalisz 
tel. 502 81 00 

 
 

----- 

 
 

----- 

Przedszkole oferuje 10 % ulgi w 
zakresie opłaty stałej za 

świadczenia wychowawczo – 
edukacyjne i opiekuńcze dla 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

ZAHIR KEBAB & CAFE                   
USŁUGI GASTRONOMICZNE                   
ul. Czaszkowska 1d                                
62-800 Kalisz                                                

 
 
 
 

5% zniżki na zakup 
posiłku z wyłączeniem 

napoi i alkoholu  

 
 
 
 

5% zniżki na zakup 
posiłku z wyłączeniem 

napoi i alkoholu 

5% zniżki na zakup posiłku z 
wyłączeniem napoi i 
alkoholu 



tel.  62 598 46 06                                                     
www.zahir-kebab.kalisz.pl 

        
Kawiarnia                             
MARYSIEŃKA Stara Lodziarnia                    
Anna Sośnicka                                        
ul. Górnośląska 32                                 
62-800 Kalisz                                          
tel. 62 757 66 21     
www.marysienka.sosnicka.pl 

 
 

10% rabatu na 
wszystko w lokalu z 
wyłączeniem oferty 

cateringowej 

 
 

10% rabatu na 
wszystko w lokalu z 
wyłączeniem oferty 

cateringowej 

 
 

10% rabatu na wszystko w 
lokalu z wyłączeniem oferty 

cateringowej 

KOMODA CLUB                                       
ul. Niecała 6a                                         
62-800 Kalisz                                          
tel. 62 767 07 12     

 
Rabat na dania z karty 
poniedziałek – 
czwartek 10% 
Rabat na obiady dnia 
poniedziałek – piątek 
10% 
Rabat na desery, kawę, 
herbatę – 10% ( w 
niedzielę od godz. 
16.00) 
Zniżka nie obowiązuje 
w przypadku 
organizacji wszelkich 
imprez. 

 
Rabat na dania z karty 
poniedziałek – 
czwartek 10% 
Rabat na obiady dnia 
poniedziałek – piątek 
10% 
Rabat na desery, kawę, 
herbatę – 20% ( w 
niedzielę od godz. 
16.00) 
Zniżka nie obowiązuje 
w przypadku 
organizacji wszelkich 
imprez. 

 
Rabat na dania z karty 
poniedziałek – czwartek  
10% 
Rabat na obiady dnia 
poniedziałek – piątek 10% 
Rabat na desery, kawę, 
herbatę – 10% ( w niedzielę 
od godz. 16.00) 
Zniżka nie obowiązuje w 
przypadku organizacji 
wszelkich imprez. 

 

GABINET STOMATOLOGICZNY      
ELŻBIETA GABRYSIAK                            
ul. Mickiewicza 5                                   
62-800 Kalisz                                          
tel. 62 764 40 77 

 

 
Rabat na leczenie 
zębów i protetykę 10% 

 
Rabat na leczenie 
zębów i protetykę 10% 

 
Rabat na leczenie zębów i 
protetykę 10% 

 

BOROWIAK NIERUCHOMOŚCI     
Dawid Borowiak                                    
ul. Złota 5                                                
62-800 Kalisz       
www.borowiaknieruchomosci.pl      
biuro@borowiaknieruchomości.pl 

Rabat na usługę najmu 
5% 
Rabat przy sprzedaży 
5% 
DARMOWE DORADZTWO 
PRZY SPRZEDAŻY 
NIERUCHOMOŚCI 

Rabat na usługę najmu   
5 – 10% 
Rabat przy sprzedaży      
5 - 10% 
DARMOWE 
DORADZTWO PRZY 
SPRZEDAŻY 
NIERUCHOMOŚCI 

Rabat na usługę najmu            
5 - 10% 
Rabat przy sprzedaży               
5- 10% 
DARMOWE DORADZTWO PRZY 
SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 

http://www.borowiaknieruchomosci.pl/


 

F.H.U. ŚWIAT OPON            
WULKANIZACJA                           
Mariusz Skonieczny                                
ul. Mieczysława Starego 1-5               
62-800 Kalisz                                          
tel. 508 109 162 

 
Obsługa klimatyzacji – 
10% rabatu 
Ozonowanie – 10% 
rabatu 
Naprawa 
wulkanizacyjna – 10% 
rabatu 
PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ 

SIĘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obsługa klimatyzacji – 
10% rabatu 
Ozonowanie – 10% 
rabatu 
Naprawa 
wulkanizacyjna – 10% 
rabatu 
PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ 

SIĘ 

 
Obsługa klimatyzacji – 10% 
rabatu 
Ozonowanie – 10% rabatu 
Naprawa wulkanizacyjna – 
10% rabatu 

PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ 

Instalacje Sanitarne, Gazowe, CO, 
Ślusarstwo, Budownictwo                
Michał Ditkowski                                    
ul. Łużycka 6                                           
62-800 Kalisz                                          
tel.  62 768 06 00                                                

 
Rabat na cały zakres 
działalności firmy – 5% 

 
----- 

 
----- 

 

BoboArt   Fotografia                               
ul. Żeromskiego 19B                              
62-800 Kalisz                                          
tel. 724-810-666                               
bobo-art.pl 

 
Rabat na usługi 
fotograficzne – 10% 

 
---- 

 
Rabat na usługi 

fotograficzne – 15% 

 

 

Niepubliczne Przedszkole 
„Pluszaki” 
ul. A. Asnyka 6a 
62-800 Kalisz 
tel.  62 766 21 56 

 
 
 
 

----- 

 
 
 
 

----- 

Przedszkole oferuje 10 % ulgi w 
zakresie opłaty stałej za 
świadczenia opiekuńczo – 
wychowawczo - dydaktyczne 
dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. 



 

 
Indywidualna Specjalistyczna 
Praktyka Lekarska                 
Joanna Matysiak 
ul. Częstochowska 129 
62-800 Kalisz 
tel. 606 751 176 
alergologiakalisz.wordpress.com 
facebook.com/alergologiakalisz 
 

 
 
 
 

----- 

 
 
 
 

----- 

 
 
 
 

10%  zniżki na konsultacje 
alergologiczne 

10% zniżki na konsultacje 
pediatryczne 

 

Niepubliczne Przedszkole 
„Misia Uszatka” 
ul. Młynarska 20 
62-800 Kalisz 
tel. 508 677 500                                                                                                                         

 
 

----- 

 
 

------ 

Przedszkole oferuje 10 % ulgi w 
zakresie opłaty stałej za 

świadczenia wychowawczo – 
edukacyjne i opiekuńcze dla 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

NZOZ CEFALMED                          
Gabinet Stomatologiczny               
Jakub Kozubski                                       
ul. Szpilowskiego 15                                  
62-800 Kalisz                                          
tel. 694-507-789         
ewolucja.zdrowia@interia.eu      
www.cefalmed.pl 

 
Leczenie 
stomatologiczne 
niepełnosprawnych – 
20% rabatu 
Leczenie 
stomatologiczne dzieci 
– 20% rabatu 
Zdjęcie zęba, 
tomografia – 20% 
rabatu 

 
Leczenie 
stomatologiczne 
niepełnosprawnych – 
20% rabatu 
Leczenie 
stomatologiczne dzieci 
– 20% rabatu 
Zdjęcie zęba, 
tomografia – 20% 
rabatu 

 
Leczenie stomatologiczne 
niepełnosprawnych – 20% 
rabatu 
Leczenie stomatologiczne 
dzieci – 20% rabatu 
Zdjęcie zęba, tomografia – 
20% rabatu 

           

http://alergologiakalisz.wordpress.com/
http://facebook.com/alergologiakalisz
mailto:ewolucja.zdrowia@interia.eu


                                                   

Pizzeria Planeta                         
Arkadiusz Wdowczyk                            
ul. Cypriana Godebskiego 9,               
62-800 Kalisz                                           
tel. 796-243-775                                                         
795-402-432                                       
pizza-planeta-bis.kalisz@wp.pl                           

 
 
 
 
 
 
 

Rabat 10% na cały 
asortyment w lokalu 

 
 
 
 
 
 
 

Rabat 10% na cały 
asortyment w lokalu 

 
 
 
 
 
 
 

Rabat 10% na cały 
asortyment w lokalu 

 
Szklarz Ryszard Kowalski 
ul .Górnośląska 37a,                   
62-800 Kalisz  
tel. 62 766 44 51 
 

 
 

Rabat 15% na usługę 
szklarską - robociznę 

 

 
 

Rabat 15% na usługę 
szklarską - robociznę 

 

Rabat 15% na usługę szklarską - 
robociznę 

 

 
Niepubliczne Przedszkole 
„Niezapominajka” 
ul. Warszawska 8 
62-800 Kalisz 
tel. 62 502 20 05       
                     

 
 

----- 

 
 

------ 

Przedszkole oferuje 10 % ulgi w 
zakresie opłaty stałej za 

świadczenia wychowawczo – 
edukacyjne                       i 

opiekuńcze dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

 
 
CZYSTA CHATA 
Chemia zachodnia, opakowania, 
artykuły szkolne i biurowe, art. 
imprezowe 
ul. Legionów 27 
62-800 Kalisz 

 
 
 

Chemia zachodnia         
–  5% 

Chemia profesjonalna 
– 10% 

Art. szkolne, biurowe, 
imprezowe, dmuchanie 
balonów helem -  10% 

 
 
 

Chemia zachodnia         
– 5% 

Chemia profesjonalna              
– 15%  

Art. szkolne, biurowe, 
imprezowe, dmuchanie 
balonów helem – 15% 

Chemia zachodnia – 5% 
Chemia profesjonalna – 15% 

Art. szkolne, biurowe, 
imprezowe, dmuchanie 
balonów helem – 15% 



 
 
 
CENTRUM KULTURY I SZTUKI  
W KALISZU 
ul. Łazienna 6 
62-800 Kalisz 
tel.  62 765 25 00 
 

 
 
 

----- 

 
 
 

----- 

1) Bilety w Kinie Centrum dla 
grupy biletowej 1 lub 2 osoby 
dorosłe + 3 lub więcej dzieci 
(cena obowiązuje przez cały 

tydzień: 
-  na wszystkie seanse 2D w 

cenie 10,00 zł od osoby (o ile 
umowa z Dystrybutorem nie 

stanowi inaczej), 
-  bilety na wszystkie seanse 3D 
w cenie 15,00 zł od osoby (o ile 

umowa z Dystrybutorem nie 
stanowi inaczej). 

2) Udział dzieci i młodzieży  w 
kursach sekcji artystycznych 

działających przy CKiS, tj. Studio 
Piosenki oraz Studio Tańca 

NEXT na następujących 
zasadach: przy udziale jednego 
dziecka zniżka w opłacie 50%; 
przy udziale dwojga lub więcej 

dzieci zniżka dla każdego 
dziecka 70% (warunkiem 

uczestnictwa jest 
zakwalifikowanie dziecka do 

zajęć w ww. zespołach) 

Kino Ciemna 3D 
Galeria Tęcza, 
ul. 3 Maja 1                              
 62-800 Kalisz 
tel. 62 598 01 62 

 
----- 

 
----- 

Grupy biletowe: 
2 osoby dorosłe +3 dzieci 
2 osoby dorosłe + 4 dzieci 

i więcej – ceny biletu 14zł dla 
każdego członka rodziny. 

(film wersja 3D dopłata za 
wypożyczenie okularów w 

wysokości 3 zł) 
Bilet obowiązuje cały tydzień. 

Centrum Zabaw i Edukacji 
Dzieci  
Bajkoland  HALI – GALI 
ul. Częstochowska 17 
62-800 Kalisz 
tel. 881 441 222 
 
 

 
------ 

 
------ 

Bilet wstępu do Hali Gali 20% 
upustu. 

Półkolonie i zajęcia tematyczne 
15% upustu. 

Imprezy okolicznościowe (w 
tym urodziny) 10% upustu. 

Powyższe upusty obowiązują 
od poniedziałku do piątku. 

Przedszkole Bajka 
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3a,                       
62-800 Kalisz 
tel. 62 764 04 75  

 
----- 

 
----- 

Oferowana zniżka: 10% zniżki w 
zakresie opłaty stałej za 

świadczenia wychowawczo-
edukacyjne i opiekuńcze dla 

dzieci w wieku przedszkolnym. 
 

Gabinet Stomatologiczny  
ul. Braci Niemojowskich 4A, 
 62-800 Kalisz  
Małgorzata Trawkowska 
tel. 62 599 88 37 

 
----- 

 
----- 

Rabat na leczenie 
stomatologiczne: 20% - leczenie 

zachowawcze i chirurgiczne, 
10% - leczenie protetyczne i 

pozostałe zabiegi. 

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego  
Pl. Bogusławskiego 1 
62-800 Kalisz 
tel. 62 760 53 00 

 
----- 

 
----- 

20% zniżki na wstępy na 
spektakle oraz warsztaty 

teatralne 

Wypożyczalnia Samochodów   
TOMASZ MIELCAREK AUTOM 
ul. Częstochowska 165,            

 
----- 

 
----- 

Wynajem samochodów  - 
(wszystkie typy pojazdów) 20% 

rabatu 



62-800 Kalisz 
biuro@autom.net.pl 
tel. 501 237 292 

Pozostałe usługi - (oprócz 
wynajmu) 30% rabatu. 

 

 

 

mailto:biuro@autom.net.pl

