WYKAZ PARTNERÓW W PROGRAMIE „ELBLĄSKA KARTA SENIORA”
Z KATALOGIEM ULG I PREFERENCJI
Lp.
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Partner w programie/ rodzaj ulg i preferencji
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dotyczą:
- Osób które ukończyły 70 rok życia,
- Inwalidów wojennych i wojskowych. Kombatantów i osób represjonowanych
będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
- Inwalidów posiadających orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawności lub
całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (była I grupa
inwalidzka) oraz towarzyszących im opiekunów.
Uprawnienia do korzystania z biletów ulgowych dotyczą:
- Emerytów,
- Rencistów,
- Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,
- Kombatantów i osób represjonowanych nie będących inwalidami wojennymi lub
wojskowymi.
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Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu, ul. Grunwaldzka 135
- Wstęp na imprezy bezpośrednio organizowane przez CS-B – bilet ulgowy 4 zł/
50 % zniżki – hala CSB,
- Wynajem sali sportowej na zajęcia (typu: siatkówka, piłka ręczna, halowa piłka
nożna) w grupach zorganizowanych – 49,50 zł (60,90 zł brutto) za 60 minut /
67 % zniżki – hala CSB,
- Wynajem małej salki na zajęcia (typu: aerobik) w grupach zorganizowanych –
24,75 zł (30,45 zł brutto) za 60 minut /67% zniżki – hala CSB,
- Wynajem jednego kortu do tenisa – 13,20 zł (16,25 zł brutto) za 60 minut /
67% zniżki – hala CSB,
- Wynajem jednego stołu do tenisa stołowego –bilet ulgowy 5 zł za 60 minut /
50 % zniżki – hala CSB.
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Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku,
ul. Westerplatte 17, Oddział w Elblągu, ul. Zacisze 14-16
Konto Senior – dla osób od 60 roku życia:
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- Bezpłatne prowadzenie rachunku,
- Bezpłatne przelewy z tytułu opłat za czynsz, za mieszkanie, telefon, energię
elektryczną, gaz,
- Karta płatnicza do rachunku za darmo.
50% zniżki na prowizję od kredytów gotówkowych i w ROR.
Oddział w Elblągu, ul. Zacisze 14-16
Punkt kasowy w Elblągu, ul. Wyspiańskiego 18
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Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu, ul. Gen. J. Bema 54
Tel. 55 625 67 25
Wymiana sezonowa ogumienia w pojazdach samochodów osobowych (wymiana
opon z wyważaniem: felga aluminiowa z 60 zł na 50 zł, felga stalowa z 50 zł
na 40 zł)
Zniżka 10 % na naprawę i obsługę techniczną pojazdów samochodowych
Nieodpłatne wykonywanie usług fryzjerskich przez uczniów uczących się w tym
zawodzie (osoba zainteresowana farbowaniem włosów dostarcza własną farbę)
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Szkoła Języków Obcych EMPIK SCHOOL, Elbląg, ul. Armii Krajowej 7-8
Tel. 55 232 70 49
Zniżka 15 % na kursy językowe
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Stowarzyszenie AXEL TAXI w Elblągu, ul. Łęczycka 29
Zniżka 10% obejmująca przejazdy w obrębie miasta w pierwszej strefie
Zniżka 20% na usługi związane z realizacją recept od godz. 6:00 do 22:00
w dni powszednie na terenie miasta
Zniżka 10% na usługi odpalania aul z kabli oraz dowozu paliwa na terenie miasta
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Sanatorium USTROŃ Ośrodek MAGNOLIA& Ośrodek TULIPAN
w Ustroniu, ul. Szpitalna 15
Ośrodek MAGNOLIA - Sanatorium Ustroń, ul. Szpitalna 15
10 % rabatu na pobyty sanatoryjne klasyczne
10% rabatu na pobyty sanatoryjne z kuracjami ziołowymi Ojca Grzegorza Sroki
Ośrodek TULIPAN - Sanatorium Ustroń, ul. Szpitalna 21
10 % rabatu na pobyty sanatoryjne klasyczne
10% rabatu na pobyty sanatoryjne z kuracjami ziołowymi Ojca Grzegorza Sroki
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SALON URODY „ESTETICA” Dorota Kostuch, Elbląg, ul. Wieżowa 20
Tel. 55 239 39 23
15% zniżki na wszystkie usługi świadczone w gabinecie
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Restauracja „Cztery Pory Roku”, Elbląg, ul. Wieżowa 15/1
Danie dnia od poniedziałku do piątku
Zupa + drugie danie + sok - 14 zł
Kawa rozpuszczalna + szarlotka – 8 zł
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Wyspa Skarbów Piotr Gęsicki, Elbląg, ul. Stary Rynek 10
Zniżka 10% od każdego rachunku
Zniżka 20% w każdy czwartek na kawy (nie dotyczy kaw z alkoholem)
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La Capra, Fitness Club Jacek Lewański, Elbląg, ul. Pomorska 40
Pizzeria La Capra ul. Pomorska 40
Zniżka 15% na cały asortyment
Fitness Club Calypso ul. Niepodległości 16
Zniżka 10% na karnet miesięczny
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FIRMA WERONIKA BIS s.c. Ewa i Dariusz Mielżyńscy, Elbląg, ul 12 Lutego 25
Rabat 10% na dania z karty menu - w każdy poniedziałek
Restauracja Stara Karczma, Elbląg, ul. Traugutta 48, tel. 55 235 05 05
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HOTEL BEATA Lisowska Beata, Muszyna, Złockie 103
DOM SENIORA BEATA, TEL. 018 471 49 17
Zniżka 5 % od pakietów hotelowych,
Zniżka 10 % od pakietów senior,
Zniżka 5 % w barze hotelowym,
Zniżka 10 % do karty restauracyjnej,
Zniżka 5 % na masaże,
Zniżka 5 % na jednorazowy bilet wstępu do Aquaparku.
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Andrzej Dudziński,
Elbląg, ul. Suwalska 50
Obsługa, naprawa, przegląd klimatyzacji samochodowych – rabat 15%,
Odgrzybianie układów klimatyzacji samochodowych – rabat 10%,
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Azotowa kontrola szczelności układów klimatyzacji samochodowych – rabat 10%,
Wszelkie prace mechaniczne zlecone w tutejszym zakładzie – rabat 10%,
Diagnostyka komputerowa elektroniki pojazdów – rabat 20%.
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Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Joanna Polecka, Elbląg, ul. Cicha 3
Strzyżenie: we wtorek dla pań w cenie 17 zł, dla panów w cenie 10-12 zł,
w pozostałe dni tygodnia dla pań w cenie 20 zł, dla panów w cenie 15 zł,
Sauna na włosy po farbowaniu lub trwałej - gratis,
Karnety na strzyżenie - co dziesiąte strzyżenie gratis,
Karnety na hennę brwi - co dziesiąta henna gratis.
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PROZAMECH P.M. i R.U.E. Stefan Kotowski w Elblągu, ul. Kościuszki 132
Bilety wstępu do Aqua SPA:
- poniedziałek - piątek w godz. 10:00 - 15:00 w cenie 15 zł,
- poniedziałek - piątek w godz. 15:00 - 22:00 w cenie 21,25 zł,
- sobota - niedziela w godz. 8:00 - 22:00 w cenie 21,2 zł.
Oferta dotyczy biletów umożliwiających korzystanie z:
- niecki pływackiej,
- niecki rekreacyjnej z wodospadem, leżankami powietrznymi, biczami wodnymi
i gejzerem wodnym,
- brodzika dziecięcego ze zjeżdżalnią i parasolem wodnym,
- jacuzzi.
Ceny biletów nie obejmują strefy saun.
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