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Legnicki program wsparcia rodzin wielodzietnych

Dla kogo?
Dla rodzin zamieszkałych w Legnicy, składających się z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna) i mających na
utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lat, a gdy dziecko uczy się lub studiuje - do ukończenia 25 roku życia. Bez
ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności.

Każda z rodzin objętych programem musi posiadać ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (wydaną w Legnicy) - można ją
uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy.

Co zyskuje rodzina?
ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

50 % zniżki obowiązującej stawki w opłacie za pobyt i opiekę nad dzieckiem we wszystkich publicznych żłobkach,

50 % zniżki obowiązującej stawki w opłacie za pobyt i opiekę nad dzieckiem we wszystkich publicznych
przedszkolach,

BILETY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
bilet okresowy ( 30 dniowy) na przejazdy autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w cenie 30 zł na
wszystkie linie w każdy dzień miesiąca oraz bilet jednorazowy za 1 zł,

bilet zintegrowany ( jednocześnie na pociąg Kolei Dolnośląskich i autobusy wszystkich linii MPK ) w cenie 30 zł
miesięcznie, za jego część autobusową.

SPORT I REKREACJA
50 % zniżki obowiązującej stawki za bilet wstępu na prowadzone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji kąpielisko, baseny
odkryte i lodowisko,

50 % ceny biletu na basen „Bąbelek” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 oraz na basen „Delfinek” przy
Szkole Podstawowej nr 7,

KULTURA I SZTUKA
30 % zniżki w cenie biletu na koncerty i inne wydarzenie biletowane oraz 20 % zniżki na wszystkie płatne zajęcia
prowadzone przez Legnickie Centrum Kultury, 

bezpłatny dostęp do wszystkich przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych organizowanych przez Galerię Sztuki,

bezpłatne codzienne zwiedzanie wystaw Muzeum Miedzi.

20 % zniżki na pierwsze trzy noclegi oraz bezpłatne noclegi dla dzieci poniżej 7 lat w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym.



Program „LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE” ma charakter otwarty i mogą przyłączyć się do
niego także inne zainteresowane podmioty, które zaoferują zniżki i preferencje na zawarte
w swojej ofercie dobra i usługi. Staną się one kolejnymi partnerami programu.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I WYDAWANIE KART
URZĄD MIASTA LEGNICY - WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
parter - pok. 11, 12, 13
tel. 76 7212250, 76 7212254
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