OFEROWANE ZNIŻKI DLA POSIADACZY
KARTY WOLONTARIUSZA KORPUSU SOLIDARNOŚCI
OD PARTNERÓW KARTY WOLONTARIUSZA
Muzeum Narodowe w Krakowie
ZNIŻKA: -50% od ceny biletów: normalnego, ulgowego na wystawy stałe i czasowe mieszczące
się w poszczególnych oddziałach MNK (zniżka nie łączy się z innymi obniżkami)

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
ZNIŻKA: zakup biletu wstępu do obiektów Muzeum Łazienki Królewskie w cenie 1 zł

Muzeum Sztuki w Łodzi
ZNIŻKA:
wstęp do każdej z trzech siedzib Muzeum Sztuki w Łodzi: ms1, ms2 oraz Pałacu Herbsta za
okazaniem ważnej Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności na mocy dedykowanego
biletu za 1 zł
udział w wykładach dla młodzieży i osób dorosłych pt. „Zza zasłony obserwuję obie strony.
Wykłady o tym, jak sztuka troszczy się o świat.” w soboty, g. 11.11, ms2 (ul. Ogrodowa 19, sala
wykładowa) za okazaniem ważnej Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności na mocy
dedykowanego biletu za 1 zł

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
ZNIŻKA:
zakup biletu normalnego na wystawę główną w cenie biletu ulgowego
20% zniżki na zakup asortymentu w sklepie muzealnym

Strona 1 z 2

OFEROWANE ZNIŻKI DLA POSIADACZY
KARTY WOLONTARIUSZA KORPUSU SOLIDARNOŚCI
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Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gdańsku
ZNIŻKA:
zniżka w wysokości 30% na najem stanowiska pracy w strefie Co-Work Gdańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego w ramach Pakietu Pomorskiego. Zniżka będzie przysługiwała
potencjalnym najemcom przez rok. Zniżka przyznawana jest w sytuacji kiedy członek lub
członkowie zarządu spółki lub w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej –
właściciel, posiadają Kartę Wolontariusza
zniżka w wysokości 10% na najem sal w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w
zarządzanym przez PSSE: Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym
zniżka w wysokości 10% na najem sal w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w
zarządzanym przez PSSE: Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni
zniżka w wysokości 10% na szkolenie w Centrum Programowania Robotów Przemysłowych.
Centrum (budynek dawnej dyrekcji Stoczni Gdańskiej na Wyspie Ostrów w Gdańsku)
darmowe konsultacje z doradcą zawodowym
darmowy udział w wybranych szkoleniach organizowanych przez Pomorską Specjalną
Strefę Ekonomiczną sp. z o.o.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
ZNIŻKA: zakup biletu wstępu normalnego w cenie ulgowego
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