Aktualna Lista Partnerów Programu „JĘDRZEJÓW PRO”
NAZWA
PŁYWALNIA
MIEJSKA
W JĘDRZEJOWIE
oraz
MIEJSCE
REKREACYJNE
„ZALEW”

ULGI , ZNIŻKI

ADRES
ul. Feliksa Przypkowskiego
nr 43
1.

www.plywalniajedrzejow.strefa.pl










CENTRUM KULTURY
W JĘDRZEJOWIE
1.

Al. J. Piłsudskiego 3
28-300 Jędrzejów
28-300 Jędrzejów



od
09.09.2019
roku
do odwołania



prawo do nieodpłatnej
opieki nad dzieckiem
w przedszkolu
powyżej
5 godz. dziennie

od
01.07.2013
roku
do odwołania



50% zniżki na bilety
wstępu do Muzeum
im. Przypkowskich
w Jędrzejowie

od
01.07.2013
roku
do odwołania

sprzedaż tkanin po
1,00zł za metr bieżący

od 01.08.2013
roku
do odwołania

www.ckjedrzejow.pl

STAROSTWO
POWIATOWE
W JĘDRZEJOWIE

ul. 11 Listopada nr 33
28-300 Jędrzejów
e- mail – cuw@jedrzejow.eu

ul. 11 Listopada nr 83
28-300 Jędrzejów
1.

www.jedrzejow.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO Piaski nr 99
28-300 Jędrzejów
HANDLOWE
www.marpol-tkaniny.pl
„MAR-POL”
MARCIN KAŁKA

od
01.07.2013
roku
do odwołania

5,00zł miesięcznie
za uczestniczenie
w zajęciach
tanecznych
i plastycznych,
10,00zł cena biletu
do kina



SAMORZĄDOWE
CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH
W JĘDRZEJOWIE

1,00zł za ulgowy bilet
wstępu dla dziecka na
basen na 1 godzinę,
50% zniżki dla 1
opiekuna na wejście
na basen razem z
dzieckiem na 1
godzinę,
50% zniżki dla
dziecka za naukę
pływania w grupie
zorganizowanej po
godz. 14.30 od
poniedziałku do piątku
– za 1 miesiąc,
50% zniżki na usługi
oferowane na terenie
miejsca rekreacyjnego
„zalew”.
50% zniżki dla
dziecka za
indywidualną naukę
pływania pod opieką
instruktora za 1
godzinę.

OKRES
BONIFIKATY



( w każdą sobotę
w godz. od 800
do 1100)

NZOZ GABINETY
MEDYCZNE
SALON OPTYCZNY
„WITELON”
KRZYSZTOF KAŁKA

ul. Dr. Kwarty nr 4
28-300 Jędrzejów



www.lekarzejedrzejow.pl



PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO –
HANDLOWE
„AN-MAR”
ALEKSANDER
CZAJOR

Plac Tadeusza Kościuszki
nr 1 i nr 3
28-300 Jędrzejów
ul. Władysława Stanisława
Reymonta nr 18 (Myjnia)
28-300 Jędrzejów

Usługi Transportowe
Ewa Opara
Korczyn 29
26-067 Strawczyn





10% zniżki na okulary,
soczewki okularowe,
10% zniżki na
soczewki kontaktowe i
płyny do soczewek
5% zniżki na artykuły
o wartości powyżej
250,00zł tj. rowery,
sprzęt turystyczny,
sportowy, obuwie i
mycie aut,
15% zniżki na
artykuły
o wartości do 250,00
zł tj. sprzęt sportowoturystyczny, obuwie,
naprawa rowerów.

od
17.07.2013
roku
do odwołania

od 01.09.2013
roku
do odwołania

Świadczenie usług
przewozowych na liniach :
1 , 3 i C jędrzejowskiej
komunikacji miejskiej
na terenie miasta
Jędrzejów .



Osoby posiadające Kartę
Programu
„JĘDRZEJÓW – PRO”
są uprawnione do
bezpłatnych przejazdów
środkami komunikacji
miejskiej .

od 01.02.2018
roku
do 29.02.2020
roku

Szkoła Jazdy „PLUS”
Beata Pająk

ul. Dojazd 5
28-300 Jędrzejów



5 % zniżki na kurs prawa
jazdy kat B

od 01.11.2019
roku
do odwołania

SKLEPY
SPOŻYWCZE

SKLEP SPOŻYWCZE



2% zniżki na artykuły
spożywcze o wartości do
50 zł, które w danym dniu nie
są objęte promocją sklepu.



3% zniżki na artykuły
spożywcze o wartości
powyżej 50 zł, które
w danym dniu nie są objęte
promocją sklepu.

/ Firma świadcząca usługi
przewozowe na liniach : 1 , 3 i
C jędrzejowskiej komunikacji
miejskiej na terenie miasta
Jędrzejów /

Renata Maludzińska

ul. 11 Listopada 101
28-300 JĘDRZEJÓW
ul. Klasztorna 22
28-300 JĘDRZEJÓW
ul. Bolesława Chrobrego 2

28-300 JĘDRZEJÓW

Uwaga: papierosy – nie
obejmuje żadna zniżka
procentowa

od 02.01.2015
roku
do odwołania

Gocal group



ul. 11 Listopada 45
28-300 Jędrzejów

Dariusz Gocał
www.gocal.eu

Księgarnia
Grażyna Śpiewak

ul. Feliksa
Przypkowskiego
nr 45
28-300 Jędrzejów









„SDFit” – Studio Tańca

ul. 11 Listopada 5

i Fitness

28-300 Jędrzejów

Mariusz Morański

Availo Sp. z o.o.

Jasionka 948,

infolinia: 22-22-80-800

36-002 Jasionka







www.availo.pl

Świat Kwiatów Marcin

ul. Sulejowska 56/58

Siokora

lok. 215
04-157 Warszawa



100% zniżki na analizę
prawną w zakresie
zasadności dochodzenia
odszkodowań
powypadkowych

od 15.01.2015
roku
do odwołania

10% zniżki na artykuły
szkolne,
10% zniżki na artykuły
biurowe,
10% zniżki na gry zabawki
edukacyjne,
10% zniżki na wszystkie
podręczniki ( z wyjątkiem
wydawnictwa MAC),
5% zniżki na podręczniki
wydawnictw MAC,
10% zniżki na lektury
szkolne,
% zniżki na słowniki i
encyklopedie

od 01 stycznia
2016 roku
do odwołania

50% zniżki na zajęcia
taneczne dla dzieci,
10% zniżki na zajęcia fitness
dla dorosłych.

od 11 stycznia
2016 roku
do odwołania

10 % zniżki
na usługę „ Prawnik na
teraz”, która obejmuje
telefoniczną pojedynczą
poradę prawną z zakresu
życia prywatnego, posiadania
i użytkowania pojazdu oraz
dostęp do wzorów
dokumentów i aktów
prawnych (1 porada raz
w miesiącu).
5 % zniżki na cały
asortyment sklepu dostępny
na stronie internetowej
www.sklep.swiatkwiatow.pl

od 6 marca
2018 roku
do odwołania

od 13 stycznia
2020 roku
do odwołania

www.sklep.swiatkwiatow.pl
e-mail – sklep@swiatkwiatow.pl

● W przypadku jednorazowych imprez odbywających się w budynkach miejskich instytucji kultury, a organizowanych
przez firmy (instytucje) zewnętrzne, ulgi wprowadzone przez Program nie obowiązują.

