
ZOBACZ JAKIE ZNIŻKI OTRZYMASZ U PARTNERÓW NASZEJ KARTY: 

 

Partner Rodzaj usług Wysokość zniżki 

  GASTRONOMIA   

Avocado Vegan Bistro 
restauracja 

wegetariańska/wegańska 

10% zniżki 
(rabat obowiązuje 

do końca 2021 roku) 

Food Art Company restauracja roślinna 10% zniżki 

 Restauracja Pod 
Krzywym Żeberkiem 

restauracja 10% zniżki 

Fusion Sushi 
Wrzeszcz 

sushi 
5% zniżki 

(wyłączając napoje oraz 
alkohol) 

Sezon Manhattan resturacja 
5% zniżki na dania z karty, 

soki oraz smoothies 

LAS 
dolnySOPOTpółnoc 

kawiarnia 10% zniżki 

Prasówka kawiarnia i bar 15% zniżki 

STARBUCKS 
(Manhattan, 

Alchemia) 
kawiarnia 

przy zakupie kawy 
druga -50% 

(zniżka dotyczy tańszego 
napoju) 

Kreatywna Cafe kawiarnia 10% zniżki 

Bistro Cafe W kawiarnia 
10% zniżki 

(rabaty nie łączą się) 

Fusy i Miętusy kawiarnia 
10% zniżki na kawy, 

herbaty, softy 

Młynek Cafe kawiarnia 15% zniżki 

Krowarzywa 
restauracja 

wegetariańska/wegańska 
10% zniżki 

(dla zamówień w lokalu) 

CieKawa kawiarnia 
10% zniżki 

na kawy, herbaty, ciasta w 
lokalu 

Spoko Sopot restauracja & bar 
10% zniżki przy zakupie od 

1zł 

Czkawka kawiarnia 10% zniżki 

Chillout Gdynia 
restauracja, miejsce 

rekreacji 
25% zniżki 

na całe menu 

Drukarnia Cafe 
kawiarnia, herbaciarnia, 
restauacja śniadaniowa 

10% zniżki 
(tylko w punkcie 
stacjonarnym) 

Trafik Jedzenie 
i Przyjaciele 

restauracja 

5% zniżki 
(opcja lunch nie podlega 
rabatowi, promocje nie 

łączą się z rabatem) 

Przyganiał Kocioł 
Wokowi 

restauracja azjatycka 10% zniżki na zamówienie 

Yummy Gdańsk naleśnikarnia 15% zniżki 



Pierogarnia "U Lusi" pierogarnia 10% zniżki 

  SPORT I REKREACJA   

Aqua Park Sopot basen i sauna 
15% zniżki 

(basen i sauna) 

Ośmiornica szkoła naurkowania 
100 zł zniżki 

(Kurs Podstawowy) 

BeActive fitness 

darmowy karnet na 
1 miesiąc przy zapisie na 
pakiet kursów w Indeksie 

(ograniczone pula 
karnetów) 

Rafik Akademia 
Ruchu 

pływanie, pilka nożna, 
obozy, półkolonie 

15% zniżki 

Sport Park Przymorze klub tenisowy 
10% zniżki na wynajem 
kortów do gry w tenisa 

i badmintona 

Centrum Tenisa Don 
Balon 

Gdańsk Wrzeszcz 
zajęcia z tenisa 

10% zniżki na szkolenia 
tenisowe w grupie 

Gdańsk z kajaka wycieczki kajakowe 10% zniżki 

MAGNUM  paintball 

10% zniżki 
(z wyłączeniem "studencki 

wypad"; rabat nie łączy się z 
innymi promocjami) 

OCR Park 
ośrodek sportów 
przeszkodowych 

50% zniżki na treningi, 
10% zniżki na wszystkie 

organizowane biegi/ 
imprezy sportowe 

Dreżyny rowerowe 
Rosnowo 

rowerem po szynach 

do -50% zniżki; 
(cała dreżyna rowerowa dla 
2- 6 osób na 1/2h za 30zł -
wystarczy jeden posiadacz 

Edukarty) 

      

  ROZRYWKA   

Exit Plan escape room 

15% zniżki (gracze do 20 
r.ż.) 

5% zniżki (gracze powyżej 
20 r.ż.) 

Podziemna Pułapka escape room 
15% zniżki 

(rabat nie łączy się z innymi 
promocjami) 

No Escape escape room 10% zniżki 

Papugarnia 
Gdańsk 

  
15% zniżki 

na bilet wstępu 

KROLM gry planszowe 20% zniżki 

CRAZY CART gokarty do driftu 20% zniżki 



Klockownia 
rodzinne centrum 
edukacji i zabawy 

10% zniżki na warsztaty i 
wycieczki szkolne oraz bilety 

indywidualne 

KartCenter gokarty 10% zniżki 

U7 Wrzeszcz, Gdańsk, 
Gdynia 

bowling, bilard 10% zniżki 

Lemur Park Rumia 
25%-30% zniżki 
na bilet wstępu 

Planeta RC 
Metropolia 

świat modeli zdalnie 
sterowanych 

20% zniżki 
(zniżki nie łączą się z innymi 

rabatami 

VR Studio Gdynia 
zabawa w Wirtulanych 

Światach 
10% zniżki 

SOPRANO bowling, bilard 10% zniżki 

Świat Zabawek 
sklep Wrzeszcz 

Metropolia 
5% zniżki 

Altercore oryginalne obuwie 

10%-20% zniżki 
(w zależnosci od modelu) 
poproś o kod zniżkowy w 

Sekretariacie Indeksu 

Kolonia Artystów galeria sztuki 

15% zniżki 
w kawiarni oraz na 

wydarzenia, w tym koncerty 
(biletowane) 

  
KURSY, WARSZTATY, 

SZKOLENIA 
  

Akademia Prawa 
Jazdy 

ośrodek szkolenia 
kierowców 

7% zniżki 
(kurs kat. B i jazdy 

dodatkowe) 

Indeks 
kursy maturalne, kurs 

ósmoklasisty 
5% zniżki 

(od cen regularnych) 

RoboPlanet 
robotyka, 

programowanie na dzieci 
10% na kursy i zajęcia, 

5% na półkolonie i urodziny 

Wykrzyknik 
akademia zabawy i 

edukacji 
5% na półkolonie i urodziny 

Domin Gdańsk 
kursy rysunku 

tradycyjnego i malarstwa 
akrylowgo 

5% zniżki 
na regularne kursy rysunku 
tradycyjnego i malarstwa 

akrylowego 

Planeta Robotów 
warsztaty z roboty i 

programowania 

zniżka 50zł na półkolonie, 
zniżka 40zł na warsztaty z 

programowania odbywające 
się w wakacje, 

zniżka 100zł na warsztaty 
stacjonarne z robotyki 

odbywające się w ciągu roku 
szkolnego 

  

Nieustraszone 
warsztaty motywacyjne 

dla dziewcząt 
20% zniżki 



Europejskie Centrum 
Uczenia "Efekt" 

kurs szybkiego czytania 5% zniżki 

Szkoła Pamięci SPW 
Gdańsk 

trening pamięci i 
koncentracji uwagi 

10% zniżki 

Bricks4Kidz 
centrum kreatywności 

dla dzieci 
20% zniżki 

na warsztaty i półkolonie 

Shunia Project 
animacje, warsztaty dla 

dzieci 
5% -20% zniżki 

Zuzu 
sklep papierniczo- 

tekstylny 
10% zniżki 

na tusze, tonery i rękodzieło 

Papirus 
sklep papierniczy i 

plastyczny 
5% zniżki 

Ambelucja Sopot księgarnia 
10% zniżki 

(z wyłączeniem napojów w 
kawiarni) 

Koliber księgarnia 
10% zniżki 

(promocje nie sumują się) 

Zaprogramowani.com szkoła programowania   

Profi Lingua Gdańsk szkoła językowa 
200 zł zniżki 

na językowe kursy grupowe 

Great Szczecin szkoła językowa 

10% zniżki 
(na wszystkie kursy ze 

strony www.greatonline.pl + 
plus na każde zajęcia 
indywidualne online) 

Edukreska kurs rysunku i malarstwa 
50% zniżki na pierwszy 

miesiąc nauki 

  OLSZTYN   

Ptaszarnia dziecięce zoo   

Papugarnia   20% zniżki za bilet wstępu 

Junga OKŻ  klub żeglarski 5% zniżki 

Snajper park przygody 
10% zniżki na wszystkie 

usługi 

Coffe Station kawiarnia 
10% zniżki na wszystkie 

napoje 

BoNoBo kuchnia roślinna 
10% na dania z karty i 

lunche 

Dream Books 
angielskie książki dla 

dzieci Usborne 
10% zniżki 

(na książki nieprzecenione) 

  BYDGOSZCZ   

RoboProject centrum edukacyjne   

SquashPoint 
klub squasha i 
badmintona 

  

Mr Lock escape room   

Muzeum Mydła i 
Historii Brudu 

muzeum   

TAKO SUSHI restauracja   

Muzeum Okręgowe muzeum   
 

http://www.greatonline.pl/

