ULGI NA KARTĘ RODZINY i SENIORA

Nowogardzki Dom Kultury przystąpił do Programu Zachodniopomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego „Zachodniopomorska Karta Rodziny” i „Karta Seniora”

I.

KARTA RODZINY

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem
dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Zachodniopomorska Karta Rodziny w Nowogardzkim Domu Kultury uprawnia
do korzystania ze zniżek:
1. KINO ORZEŁ
Zgodnie z Regulaminem Kina Orzeł rozdział III pkt 21 ppkt c - obowiązuje zniżka
na projekcje filmowe:
 Bilet rodzinny - 13 zł:
 1 dorosły + 1 dziecko
 2 dorosłych + 1 dziecko
 1 dorosły + 2 dzieci
 2 dorosłych + 2 dzieci (i więcej)
Skorzystanie ze zniżek przez Rodzinę możliwe jest wyłącznie za okazaniem
Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz dokumentu tożsamości przy zakupie
biletu oraz przy wejściu na salę kinową.

2. ZAJĘCIA NDK
Zgodnie z Regulaminem Uczestnika Zajęć NDK – pkt. II ppkt. 10 obowiązują zniżki:
 20% za drugie koło (za trzecie i kolejne koła opłata wynosi 100%) – zniżka dotyczy
tańszego koła,
 20% dla rodzeństwa za pierwsze koło (za drugie i kolejne koła opłata wynosi
100%),
 20% za każde koło dla uczestników dojeżdżających z miejscowości oddalonych
od Nowogardu powyżej 5 km.

Ww. zniżki nie mogą być łączone.

II.

KARTA SENIORA

Skierowana jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie
woj. zachodniopomorskiego - upoważnia do korzystania ze zniżek oraz darmowej Strefy
Seniora:

1. STREFA SENIORA







Zespół śpiewaczy WESOŁA FERAJNA
Zespół wokalny ANIMANDO
Zespół ludowy KAPELA RYCHA
Zespół instrumentalny AK-CENTY
DRUMS’owanie – zajęcia perkusyjno-ruchowe
Teatr 5 KOŁO

2. KINO ORZEŁ
Posiadacze KARTY SENIORA mogą bezpłatnie uczestniczyć w prelekcjach i seansach
Akademii Filmowej / Najlepszych filmów w historii kina.
Skorzystanie ze zniżek przez Seniora możliwe jest wyłącznie za okazaniem KARTY
SENIORA oraz dokumentu tożsamości przy odbiorze wejściówki oraz przy wejściu
na salę kinową.

Aby otrzymać Zachodniopomorską Kartę Rodziny i Kartę Seniora należy wypełnić
wniosek: http://rodzina.wzp.pl/zks/

