
Lista partnerów programu „Wołomińska Karta Mieszkańca Senior”

Wołomińska  Karta  Mieszkańca Senior  jest  imienna i  ważna wraz  z  dowodem osobistym.

Upoważnia do ulg i zniżek zaoferowanych przez następujących partnerów:

1. Miejski Dom Kultury w Wołominie (ul. Mariańska 7, tel. 22 787 45 13)

• 5% zniżki od ceny biletów wejściowych na imprezy organizowane przez MDK

• 10% zniżki od ceny zajęć prowadzonych w ramach sekcji w MDK

2. Miejska Pływalnia w Wołominie (ul. Korsaka 4, tel. 22 760 39 20)

bilet „Senior” (dotyczy wejść rekreacyjnych, nie dotyczy zajęć organizowanych: aqua areobik

i nauka pływania): 

• koszt biletu 6 zł od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-16.00; czas wejścia 60 minut

od momentu przejścia przez bramkę; po przekroczeniu 60 minut dopłat w wysokości

10 gr/min.

• koszt biletu 7 zł od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-23.00, sobota 7.00-23.00,

niedziela 8.00-22.00; czas wejścia 60 minut od momentu przejścia przez bramkę; po

przekroczeniu 60 minut dopłat w wysokości 12 gr/min.

zajęcia „Aktywny Senior”:

• koszt biletu 6 zł; zajęcia w czwartek w godzinach 10.00-11.00; czas wejścia 80 minut

od momentu przejścia przez bramkę, po przekroczeniu 80 minut dopłata w wysokości

14 gr/min.

3. Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie (ul. Łukasiewicza 4, tel.  22 318 14 92)

• 10% upustu od regularnych aktualnych cen na pojemniki nowe i używane z oferty

MZO

4. Brafitteria. Bielizna (Wołomin, ul. Kościelna 9, tel. 22 787 26 30)

• 10% zniżki na cały asortyment

5. STALKO 

• 1 zł zniżki na bilety linii autobusowej W



6. MLECZAK POLSKI Karson-Milewski, Stasiak s.j. (Galeria Wołomin, ul. Geodetów

2, tel. 791 530 444)

• 12 zł za obiad dla seniora

7. Zdrowy Sklep – Frola Rafał Saczuk (Wołomin, ul. Kościelna 10, tel. 605 984 208)

• 3% zniżki na cały asortyment ( z wyłączeniem artykułów objętych promocją)

8. ROMARK M. i R. Borowscy i Wspólnicy s. j. (Wołomin, ul. Kościelna 23, tel. 22 787

61 00)

• 5% zniżki na wszystkie produkty z branży RTV, AGD i komputerowej (nie dotyczy

produktów  cenami promocyjnymi)


