
 

Rodziny w ramach programu Rodzinna PPL 3 + uprawnione są do 

korzystania z ulg przy zakupie biletów wstępu na następujące 

obiekty gminne: 

Stadion miejski i basen otwarty Sport Pleszew Sp. z o.o. – ulga w wysokości 50% ceny biletu 

normalnego wstępu na basen i na imprezy organizowane na stadionie przez Sport Pleszew Sp. z o.o. 

 

Basen sportowy i rekreacyjny wraz ze strefą SPA oraz kręgielnia Parku Wodnego „Planty” – ulga w 

wysokości 50% ceny biletu normalnego za pierwszą godzinę korzystania 

 

Inne wybrane imprezy otwarte organizowane przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Pleszew 

(plakaty będą zawierały informację o honorowaniu kart „Rodzina PPL 3+”) 

 

Kino „Hel” na seanse filmowe – ulga w wysokości 50% (nie dotyczy zakupu okularów do projekcji 3D) 

 

Wstęp do Muzeum Regionalnego w Pleszewie – ulga w wysokości 100% 

 

PODMIOTY PRYWATNE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE PPL 3+ 

Studio Tańca „Frajda” – ulga w wysokości 50% na zajęcia taneczne 

 

Fitness Klub „ActiveFit” ( Pleszew, ul. Traugutta) – ulga w wysokości 50% 

 

Firma Propeller sieci i systemy komputerowe – ulga w wysokości 50 % 

 

Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa – zniżki na treningi piłkarskie w wysokości 20% na 

odpłatności za jedno dziecko oraz 30% odpłatności za drugie dziecko 

 

Klub Szachowy Orły Pleszew – zniżki w wysokości 25% na wstąpienie do Klubu, 20% na zajęcia 

szachowe, 10% na wpisowe za udział w turniejach organizowanych przez KSz Orły 

 

Firma Audio-Com – zniżki w wysokości 10% na zakup baterii do aparatów słuchowych oraz 

akcesoriów 



 

Uczniowski Klub Taekwondo Pleszew – ulga w wysokości 40 % 

 

Atlas Fitness Club – ulga w wysokości 25% na wszystkie karnety uprawniające do korzystania z usług 

znajdujących się w ofercie Uczestnika, z wyjątkiem promocji 

 

Klub Sportowy Stal Pleszew – zniżka w wysokości 50% za składkę miesięczną w Klubie 

 

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy – zniżki w wysokości 100% na bilety 

wstępu upoważniające do korzystania z pełnej oferty 

 

Szkoła Tańca JAST – zniżki w wysokości 40% na zajęcia taneczne 

 

Ponadto posiadacz karty może skorzystać z dwóch darmowych miejsc w Płatnej Strefie Parkowania 

przy Pl. Kościuszki. Nie ma potrzeby wypełniać kart parkingowych, wystarczy niebieską kartę Rodzina 

PPL 3+ włożyć za przednią szybę samochodu w widocznym miejscu. 


