
PARTNERZY:

Dom Wakacji Rodzinnych „Malinowe Wzgórza”
Adam Nejman

z siedzibą w gminie Brenna przy ul. Malinowej 22, 43-436 Górki Wielkie
www.malinowewzgorze.pl

 

•15% zniżki za wynajem całego domu (11-15 osób),
•20 % zniżki za wynajem poki 3 os. i 4 os. z możliwością dostawki,
•25 % zniżki za wynajem 4-os. apartamentu z możliwością dostawki łóżeczka dziecięcego,
•30 % zniżki za nocleg w namiocie.

AMENIKO Aleksandra Olszańska
z siedzibą w Wołominie, ul. Wiosenna 1F 

www.tylkoklocki.pl 

•10 % na wszystkie klocki dostępne w sklepie Tylkoklocki.pl (nie dotyczy promocji i 
wyprzedaży),

•3 % na klocki objęte promocją i wyprzedażą.

http://www.malinowewzgorze.pl/
http://www.tylkoklocki.pl/


„Meritum” Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe
Anna Sasin, Edyta Kondracka s.c

ul. Wileńska 46, lok. 5, 05-200 Wołomin

20% zniżki na zajęcia grupowe powyżej 6 osób.

Henryk Oleksiak STROP-BUD Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany
Duczki ul. Poprzeczna 5,

Rabaty w wysokości od 5 do 7 % na zakup:
1) stropów Tervia,
2) płytek exo, Jamb, chodnikowych,
3) pustaków ściennych Alfa,
4) nadproży L 13,
5) płytek drogowych MON,
6) pustaków szalunkowych

„ROMARK” M i R Borowscy Spółka Jawna
ul. Kościelna 23, 05-200 Wołomin

Rabat w wysokości 5 % na zakup sprzętu AGD i RTV komputerów i akcesoriów komputerowych.

Zespół Szkół w Wołominie
ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin

Bezpłatne wypożyczanie łyżew na lodowisko.

Księgarnia-Antykwariat MJ w Wołominie
Marek Jakubsiak

ul. Mieszka I 4, 05-200 Wołomin

Rabat w wysokości

•15% na zakup nowych podręczników szkolnych,
•10-15% na zakup gier, puzzli, książek, art. papierniczych,
•20% w antykwariacie
•15% na zakup używanych podręczników szkolnych.

ŚWIAT ROWERÓW
Sebastian Połukard

ul. Długa 22b, 05-200 Wołomin

Rabat w wysokości:

•10 % rabatu na zakup rowerów, części i innych akcesoriów,
•15 % rabatu na serwis rowerów,
•5 % rabatu na zakup innego sprzętu sportowego



GAZ Małopole Barbara Paszkowska
ul. Republikańska 54, 05-200 Wołominin, tel.: 601-948-643 i 602-315-580

Rabat w wysokości 5 % na zakup gazu w butlach z dostawą do klienta

Caffe Carino
Mariusz Przewoźnik

ul. Długa 39, 05-200 Wołomin

Rabat w wysokości 15%  na zakup kawy, herbaty, czekolady, kakao,tostów, świeżych ciast,deserów
i lodów.

Pracownia Edukacji i Twórczości
Magdalena Królak

ul. Chrobrego 8 m 1, 05-200 Wołomin

Rabat w wysokości:

•5 % opłaty za opiekę godzinową nad dzieckiem,
•15 % opłaty za miesięczny karnet na odbieranie dziecka ze szkoły i opiekę,
•10 % opłaty za zajęcia dodatkowe.

API MARKET Sp. z o.o.
ul. Kościelna 3, 05-200 Wołomin

Rabat w wysokości 5 % na zakup odzieży oraz obuwia w Domu Handlowym MODUS.

Mazowiecka Fundacja Pomocy Społecznej „Rodzina”
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

Rabat w wysokości: 20% kosztów oferowanych usług w postaci pomocy psychoterapeutycznej 
rodzinnej i indywidualnej oraz konsultacji wychowawczych.

Szkoła Języków Obcych AD ASTRA
ul. Sasina 1B, 05-200 Wołomin

Rabat w wysokości:

•30% na zajęcia nauki języka w grupie 7-8 osobowej
•20% na zajęcia nauki języka w grupie 5-6 osobowej.

oraz udział w bezpłatnych warsztatach językowych i imprezach okolicznościowych (Halloween, 
Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc).

Catering Kujas 
ul. Wiejska 1a/11, 05-200 Wołomin

tel 691 135 059

Rabat w wysokości:



•20 % na organizację imprez okolicznościowych u klienta,
•15 % na organizację imprez z kompleksową obsługą powyżej 15 osób,
•10 % na organizację weekendowych spotkań rodzinnych,
•5 % na potrawy degustacyjne, przekąski na wynos,
•50 % -dzieci do lat 12.

AVAILO Sp. z o.o.
ul. Jesionka 954, Jesionka 36-002

Rabat w wysokości:

•10% na zakup pakietu Mecenas Direct
•10 % na zakup pakietu Mecenas Direct dla Rodziny w ramach którego można uzyskać 
pomoc prawną udzielana przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych 
( zgodnie z załączona ofertą).

Niepubliczne Przedszkole Kraina Przedszkolaka
ul Kurkowa 15, 05-200 Wołomin

Rabat w wysokości 15 % na opłatę czesnego za przedszkole.

Premier Sport
Jakub Szcześniak

ul. Przejazdowa 16B, 05-200 Wołomin

Rabat w wysokości:

•10% za wyjazdy organizowane w okresie letnim oraz zimowym
•20% za odpłatność za treningi z zakresu piłki nożnej na jedno dziecko,
•40% za odpłatność za treningi z zakresu piłki nożnej za drugie dziecko,
•20% za odpłatność za zajęcia w Akademii Gimnastyki Sportowej.

Hostel Evotel
Ewa Żukowska,

ul. Południowa 9, 05-220 Zielonka

Rabat w wysokości:

•10% na nocleg,
•10 % na wyżywienie,
•5 % na organizację imprez okolicznościowych typu komunia, chrzciny, itp.

Anna Błach Kancelaria Prawna
ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, (Nadma)

Rabat w wysokości 30%  na udzielane porady prawne.

Świat Okularów Aneta Galaszek



ul. Prądzyńskiego 2, 05-200 Wołomin.

Rabat w wysokości:

•40 % na oprawki przy zakupie okularów korekcyjnych,
•10 % na szkła przy wymianie samych szkieł korekcyjnych w posiadanych już okularach.

Junior Obuwie Dziecięce
Roma Bartkiewicz

ul. Kościelna 22 lokal 13

Rabat w wysokości:

•5% na sezonowe obuwie dziecięce i młodzieżowe,
•7% na obuwie profilaktyczne i ortopedyczne.

Sławomir Rosłon „U Sławka”
Nauka jazdy. Agencja ubezpieczeniowa, 

ul. Lipińskiej 34a/42, 05-200 Wołomin

Rabat w wysokości:

•10 % za kurs nauki na prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B;
•10% za jazdy doszkalające.

Europa NCT
Fenix Medical Fitness.

ul. Przeskok 2, 05-200 Wołomin
www.fenixklub.pl

Rabat w wysokości 10% na wszystkie usługi Fenix Medical Fitness.

Fundacja Mamy Wołomin

ul. Prądzyńskiego 31, 05-200 Wołomin

• 10 % na wszystkie zajęcia odpłatne ( nie dotyczy zajęć dofinansowanych)
 

  Dariusz Rychta „Mrówka” Przedsiębiorstwo Usługowe
zniżki w klubie sportowym Atleta Siłownia&Fitness Club 

przy Al. Armii Krajowej 110/112, 05-200 Wołomin

• w wysokości 7% na usługi sportowo-rekreacyjne: siłownia, usługi trenerskie, zajęcia 
fitness, zajęcia sportowe (między innymi boks), treningi dla młodzików, oraz grupowe dla 
dzieci i rodziców. Usługi dotyczą wstępu na teren obiektu oraz możliwości korzystania bez 
limitu ze znajdujących się na terenie klubu urządzeń (również sauna).

Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole i Szkołę Podstawową NOVUM Hanna Kaczmarek



z siedzibą w Wołominie ul. Legionów 63,

Zniżki w wysokości :
10% opłaty za udział dzieci w zajęciach popołudniowych,
20% opłaty za czesne w przedszkolu i szkole podstawowej.

N.Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stępińskiej 22/30 pok. 504,

zniżki w wysokości: 

5% na cały asortyment internetowego sklepu Ogrodosfera, pod adresem www.ogrodosfera.pl 

Paweł Błażejewski – Nauka Tańca Towarzyskiego ALE DŻES”

z siedzibą, ul. 1 – go Maja 48 A, 

•zniżki w wysokości:
20% za udział w zajęciach tanecznych w Studiu Tańca i Kultury „ALE DŻES”

Myah Julia Kreyser 
z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprowicza 90 lok. 29, 01-949 Warszawa 

zniżki w wysokości 15% za zakupy na wszystkie nieprzecenione artykuły dostępne w sklepie 
internetowym www.myah.com.pl

http://www.myah.com.pl/
http://www.ogrodosfera.pl/

