
Wykaz zniżek dla osób posiadających kartę programu „Kórnicka Rodzina Trzy Plus” 

 

 

Przedszkola publiczne z terenu gminy Kórnik 

 

Lp. 
rodzaj usługi zakres cena 

cena po 

zniżce 

1. 
Wysokość opłaty 

za godziny 

ponadwymiarowe 

1 godzina 

ponadwymiarowa  

 
  1 zł. 0,50 gr. 

Kórnicki Ośrodek Kultury 

 

Lp. 
rodzaj usługi rodzaj biletu zakres cena 

cena po 

zniżce 

1. 

 

Letnie 

warsztaty 

ceramiczne 

 

Cały kurs 

 

Dwa tygodnie zajęć 
150 zł. 

 

75 zł. 

 

2.  
 Zimowe 

warsztaty 

artystyczne  

Cały kurs  Dwa tygodnie zajęć 
 

150 zł. 

 

75 zł. 

 3. 

Indywidualne 

warsztaty gry 

na 

instrumentach 

 Indywidualne lekcje  35 zł. 17,50 zł. 

 

 

Przedsiębiorstwo FRANBUSS – Sklep „Graffiti” Artykuły Szkolne i Biurowe, Kórnik 

ul. Staszica 6 

 8 % Zniżki na cały asortyment 

Maryland-Angielski dla dzieci- Maria Ogonowska, Kórnik ul. Staszica 16/56 

5 % zniżki na roczny kurs języka angielskiego 

 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna – Magdalena Antosiak, Kórnik ul. Poznańska 42 

5 % zniżki na ortodoncje 

8 % zniżki na pozostałe zabiegi 

                              Bofurniture Tomasz Borowski, Kórnik ul. Wojska Polskiego 27 

15% zniżki na materace (rozmiary standardowe) 

10% zniżki na łóżka tapicerowane (rozmiar standard) 

5% zniżki na akcesoria meblowe (poduszki, stelaże) 



                                                         Hotel Milena- P.P.H.U.E.i W Białożyt 

                                                         ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka 

30% zniżki na 7 noclegów z wyżywieniem ( śniadania i obiadokolacje) – cena bez zniżki 1000 zł./cena ze 

zniżką 700 zł.  za cały pobyt. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych lub 4 osobowych 

apartamentach z dwoma oddzielnymi sypialniami. 

Warunki skorzystania ze zniżki – przyjazd 2,3 lub 4 osoby-pobyt rozpoczyna się w sobotę . 

Tel   33 8637, 502 292 497 

                             Pracownia Ozdób i dekoracji DEKOART, ul. Wodna 7/1, 62-035 Kórnik 

10% zniżki na cały asortyment ( ozdoby dekoracyjne, upominki, rękodzieło, porcelana) 

                             Teatr Polski w Poznaniu, ul. 27 grudnia 8/10 61-737 Poznań 

Zniżka obejmuje bilety teatralne, obowiązuje na wszystkie tytuły z pominięciem: 

„Extravaganzy o władzy”, „Extravaganzy o miłości” „ Dr@cula. Vagina dentata”., pokazów 

premierowych, wydarzeń gościnnych. 

Bilety w cenie 15 zł za okazaniem karty na spektakle: 

-„Kordian, „Hymn do miłości”, „Myśl Nowoczesnego Polaka”, „Great Poland”, „Sceny myśliwskie z 

Dolnej Bawarii”, „Drugi Spektakl”, „Trojanki”, „Kotka na rozpalonym blaszanym dachu”, „Piszczyk”, 

„Krakowiacy i Górale”, „Ojczyzna” 

Bilety- 30 zł. za okazaniem karty na spektakle:- „Wielki Fryderyk”, Odys”, „K”, „Malowany Ptak. 

                       Centrum Zdrowia Rodziny sp.z o.   ul. Mostowa 12, 62-023 Kamionki 

              5% zniżki na świadczenia komercyjne płatne przez pacjenta (nie dotyczy badań 

laboratoryjnych, badań diagnostycznych, zabiegów związanych z kształtkami ginekologicznymi oraz 

zabiegów przy użyciu osocza wysokopłytkowego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Dr@cula.%20Vagina%20dentata


Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 

 

 

 
 

rodzaj usługi rodzaj biletu zakres cena 
cena po 
zniżce 

1. Pływalnia* 2h bilet normalny 
pon - pt 

06:30 - 22:00 
24 zł 12 zł 

      
sob – ndz / święta 

06:30 - 22:00        
25 zł 12,50 zł 

    2h bilet ulgowy 
pon – pt 

06:30 - 22:00 
16 zł 8 zł 

      
sob – ndz / święta 

06:30 - 21:00 
18 zł 9 zł 

2. Nauka pływania karnet 17 lekcji 
dzieci 

 dorośli 

 510 zł 

  544 zł  

255 zł           

272 zł  

3. Nauka pływania            Karnet 17 lekcji 
Zajęcia Rodzic plus 

Dziecko 
595 zł 297,50 zł 

4. Rehabilitacja Fizykoterapia   wg cennika 50% 

5. Siłownia 
wejście   

jednorazowe 

pon –ndz 

do godz.14:00  
10 zł 5 zł 

 

*zniżka nie dotyczy dopłaty za czas przekroczony na basenie.  
Nie ma możliwości regulowania należności, po otrzymaniu zniżki, karnetem wydanym przez Kórnickie 

Centrum Rekreacji i Sportu OAZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


