
REKREACJA więcej informacji na ww.torunzapolceny.pl 
5aSec – prania chemiczna 
Centrum Handlowe Kometa, 
ul. Grudziądzka 162  
87-100 Toruń 
5aSec – prania chemiczna 
Centrum Handlowe Bielawy, 
ul. Olsztyńska 8 
87-100 Toruń 
 

niedziela 22 kwietnia niehandlowa 

Oferta w ramach akcji Toruń za pół ceny wiosna 2018 
-50% na pranie płaszczy i kurtek, w tym kurtek puchowych  z usługą 
zabezpieczenia tkaniny wierzchniej (impregnacja, antymole, apretura) 
*promocje nie łączą się 
 

Akademia Nauki Ewelina 
Kornowicz 
ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 
Toruń 
tel.: 56-652-17-18 

1.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom A1; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 
2.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom A2; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 
3.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom B1; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 
4.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom B2; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 

Akai makijaż permanentny i 
kosmetyka 
Szosa Chełmińska 235, Toruń 
tel 574 890 524 

1. Makijaż permanentny brwi metodą ombre – 375 zł zamiast 750 zł 
2. Makijaż permanentny ust – usta pełne – 450 zł zamiast 900 zł 
3. Makijaż permanentny kreski na powiece górnej – 250 zł zamiast 500 zł 
4. Mezoterapia mikroigłowa twarzy – 100 zł zamiast 200 zł 
5. Lipoliza iniekcyjna, likwidacja tkanki tłuszczowej na brzuchu – 150 zł 
zamiast 300 zł 
6. Peeling kwasami owocowymi na twarz – 75 zł zamiast 150 zł 
7. Odmładzający zabieg z retinolem – 95 zamiast 190 zł 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. Liczba dostępnych 
zabiegów – ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

tel 574 890 524 
Basen w Copernicus Toruń Hotel 
Ul. Bulwar Filadelfijski 11 
+ 48 517 831 316 

BILET BASEN 1 H – 15,00/7,50 zł 
BILET BASEN + SAUNA 1 H – 20,00/10,00 zł 
BILET ULGOWY 1 H – 7,00/3,50 zł 
KARNET 10 WEJŚCIOWY NA BASEN (1 WEJŚCIE – 60 MINUT) 
120,00/60,00 zł 

Bowling Center w Hotelu 
Copernicus 
COPERNICUS TORUŃ HOTEL 
Bulwar Filadelfijski 11| 87-100 
Toruń | POLAND 

GODZINA GRY W KRĘGLE – 85/40 ZŁ – TOR 

GODZINA GRY W BILARD – 25/12 ZŁ 

JEDNA GRA W KRĘGLE – 16/8 ZŁ 

 
Centrum Formy 
Pawilon Centralny Centrum 
Bumar 
Lelewela 33 
www.centrumformy.pl 
biuro@centrumformy.pl 
tel.  600 030 011 

-50% na wynajem sali do gry w piłkę nożną (futsal): 50zł po rabacie 25zł 
(obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna) 
-50% na bilet (jednodniowy) wstępu na siłownie (open): 25zł po rabacie 
12,50zł 
-50% na koktajl białkowy: 5zł po rabacie 2,50zł 

 
Centrum Kreatywności 
Bricks4Kidz 
ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 
Toruń 
504 913 365 

Robotyka dla Juniora [7-9 lat] – cena regularna 60 zł / cena po rabacie 30 zł 
(2 h warsztatów) 
Buduję i wiem [5-6 lat] – cena regularna 60 zł / cena po rabacie 30 zł (2 h 
warsztatów) 
Młody Robotyk [9-12 lat] – cena regularna 105 zł / cena po rabacie 52,5 (4 
h warsztatów) 
Programowanie z Dash i Dot [7-11 lat] – cena regularna 60 zł / cena po 
rabacie 30 zł 

Rezerwacje miejsc: 



http://bit.ly/TorunZa50procent 
tel. 504 913 365 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Centrum Sportu i Rekreacji 
„Olender” Sp. z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 
Cierpice 
56 622 06 06, kom. 519 647 349 
recepcja@olender.info 

SPA & Wellness Olender: 50% rabatu na zabiegi na twarz z linii 
YONELLE MEDESTHETIC 
Zabieg odżywczy i nawilżający Contra-Dry 80 zł zamiast 160 zł 
Zabieg dla skóry naczynkowej Contra-Redness 84,50 zł zamiast 169 zł 
Zabieg oczyszczający dla skóry tłustej/mieszanej Contra-Sebum 79,50 zł 
zamiast 159 zł 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja zabiegu! 
Tel: 519 647 349 
 

Dental Republic, 
Heleny Piskorskiej 15 
Dental Republic, 
Koszalińska 16 
Dental Republic, 
Storczykowa 2 
Dental Republic, 
Szosa Chełmińska 16 
Dental Republic, 
Zbożowa 47A 

Tel.: 533 996 439 

 

Profesjonalna higiena jamy ustnej – usuwanie kamienia nazębnego, 
piaskowanie zębów, polerowanie oraz instruktaż higieny jamy ustnej 

Cena regularna pakietu – 250 zł 

Cena w czasie trwania akcji – 125 zł 

Wybielanie gabinetowe lampą Beyond – profesjonalne wybielanie 
gabinetowe lampą Beyond to prosty sposób na śnieżnobiały uśmiech 

Cena regularna – 1400 

Cena w czasie trwania akcji – 699 zł 

wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, liczba zabiegów 
ograniczona:  

Tel.: 533 996 439 
DepilConcept Centrum 
Fotodepilacji i Fotoodmładzania 
ul. Lelewela 32/2, 87-100 Toruń 
Tel.: 694 77 27 37 

-50% NA JEDNORAZOWY ZABIEG TRWAŁEJ DEPILACJI 
MAKSYMALNIE 4 STREF. 
-50% NA JEDNORAZOWY ZABIEG FOTOTERAPII NA TRĄDZIK 
-50% NA JEDNORAZOWY ZABIEG FOTOODMŁADZANIA TWARZY 

EKOPRAL. Pralnia chemiczna 
Pralnia wodna. 
87-100 Toruń, ul. Szumana 2 
tel. 56 652 10 87, 788 938 737 
mail: info@ekopral.eu 

Wiosenne czyszczenie garderoby! Oferta 50% rabatu „Toruń za pół ceny” w 
pralni EKOPRAL obejmuje usługi serwisu pralniczego czyszczenia 
chemicznego lub prania wodnego odzieży: 

Spodnie, spódnica_______________________________21,99 zł po rabacie 
10,99 zł 

Marynarka, żakiet_______________________________25,99 zł po rabacie 
12,99 zł 

Kurtka nieocieplana _____________________________30,99 zł po rabacie 
15,49 zł 

Kurtka ocieplana________________________________34,99 zł po rabacie 
17,49 zł 

Płaszcz nieocieplany_____________________________32,99 zł po rabacie 
16,49 zł 

Płaszcz ocieplany _______________________________39,99 zł po rabacie 
19,99 zł 

Kurtka puchowa ________________________________45,99 zł po rabacie 



22,99 zł 

Kurtka puchowa /¾ i więcej/ ______________________55,99 zł po rabacie 
27,99 zł 

Kożuch /mniej niż ¾/ ____________________________79,99 zł po rabacie 
39,99 zł 

Kożuch /¾ i więcej/ _____________________________99,99 zł po rabacie 
49,99 zł 

Kurtka skórzana, zamszowa /mniej niż ¾ / ___________69,99 zł po rabacie 
34,99 zł 

Kurtka skórzana, zamszowa /¾ i więcej/ ____________ 89,99 zł po rabacie 
44,99 zł 

Sukienka komunijna  ____________________________49,99 zł po rabacie 
24,99 zł 

Usługi dodatkowe serwisu pralniczego dla odzieży: 

APRETURA  ____________________________________8,99 zł po 
rabacie 4,49 zł 

AntyMOLE  _____________________________________8,99 zł po 
rabacie 4,49 zł 

IMPREGNACJA ____________________________od 8,99 zł po rabacie 
od 4,49 zł 

Rabat 50% TORUŃ ZA PÓŁ CENY nie łączy się z innymi rabatami i 
ofertami promocyjnymi. 

 
Estetica 

ul. Mohna 52-54 lok 5 
tel. 697 442 999 

-50% na cennik kosmetyczny oprócz zabiegów manicure i pedicure 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. 

tel. 697 442 999 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Makijaż permanentny 
Brwi 400 zł zamiast 800 zł 
Kreska oko 200 zł zamiast 400 zł 
Kontur ust z wypełnieniem 400 zł zamiast 800 zł  

Liczba zabiegów ograniczona, decyduje kolejność zapisów. 
Zapisy telefoniczne: tel. 697 442 999 

Fiore Kosmetologia Estetyczna 
Winczakiewicz & Rachowska 
ul. Dąbrowskiego 6 
87 – 100 Toruń 
tel. 696 245 170 

Oferta ważna w dniach 20-21.04.2018. Karnety na zabiegi można 
wykorzystać przez okres 6 m-cy (w przypadku serii zabiegów liczy się data 
rozpoczęcia pierwszego zabiegu). 

1. Icoone modelowanie sylwetki – rabat 50% dotyczy pojedynczych 



zabiegów lub całej serii (nie dotyczy zakupu kostiumu) 

 np. 1 zabieg 50 minutowy – 115 zł zamiast 230 zł (koszt kostiumu 
80 zł) 

 np. seria 5 zabiegów 50 minutowych – 512,50 zł zamiast 1025 zł 
(koszt kostiumu do zabiegu 50 zł) 

 np. seria 10 zabiegów 50 minutowych – 900 zł zamiast 1800 zł 
(kostium gratis) 

2. Depilacja laserowa Light sheer – rabat 50% na drugi zabieg (przy 
zakupie zabiegu na 2 okolice, dotyczy tańszego zabiegu) 

– np. łydki z kolanami i przedramiona – 400 zł + 150 zł (zamiast 400 zł + 
300 zł). 

3. Depilacja laserowa Light Sheer – rabat 50% na serię 4 zabiegów na 
drugą okolicę (dotyczy tańszej serii) 

– np. łydki z kolanami i bikini pełne – 1120 zł + 560 zł (zamiast 1120 zł + 
1120 zł) 

4. Przy zakupie 3 dowolnych kosmetyków – trzeci najtańszy za pół 
ceny 

Pełen cennik zabiegów Icoone i depilacji laserowej Light Sheer dostępny na 
stronie internetowej www.fiore-estetica.pl 

FUTSAL KIDS TORUŃ 
tel. 781 102 833 
futsalkids2014@gmail.com 

Trening futsalu dla dzieci 5-12 lat, w różnych grupach wiekowych i 
lokalizacjach – szczegóły poniżej. 
Cena za 2 treningi 15 zł (cena promocyjna, po rabacie) realizowane do 
końca maja 2018 r. 
zapisy do 22 kwietnia (lub szybciej) 
Prosimy o rezerwację miejsca w grupie (liczba uczestników na treningu 
ograniczona)  tel. 781 102 833 
Do wyboru kategorie wiekowe od rocznika 2012 do 2004 w 3 lokalizacjach 
(Rubinkowo, Wrzosy, Chełmińskie Przedmieście) 
do końca kwietnia treningi odbywają się na salach gimnastycznych, w maju 
„wychodzimy” z hali, a treningi będą na Orliku. 

Grota Solna Yodo 
Uniwersyteckie Centrum 
Sportowe w Toruniu 
ul. Św. Józefa 17 
tel.500-520-290 oraz 663-737-
665 

W naszej grocie solnej oferujemy seanse inhalacyjne połączone z 
muzykoterapią 

(z ramienia Instytutu Muzykoterapii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Bydgoszczy pod kierownictwem prof. Wojciecha Pospiech) i 
koloroterapią. 

Cena biletów w ramach akcji Toruń za pół ceny wiosna 2018 

bilet normalny 18 zł – 50%= 9 zł 

bilet ulgowy 15 zł  – 50% = 7,50 zł 

karnet na 10 wejść normalny 130 zł – 50% = 65 zł (liczba ograniczona – 
decyduje kolejność zakupu) 

Pracownia Witraży Intek-Art. 
Sławomir Intek 
Toruń ul. Szewska 8 
602 272 005, 696 805 173 

Zapraszamy do odbycia fascynującej podróży 

do  świata  kolorowych  witraży pod  tytułem: 



intekart@o2.pl 
www: intekart.pl 

„ JAK   POWSTAJE   WITRAŻ ” 

Poznamy  historię  oraz  zapomniane  techniki 

średniowiecznego warsztatu witrażowego. 

(czas: około 60 minut, grupa maksymalnie 16 osób) 

–  piątek     20.04.2018   godz.  14.00,  16.00 

–  sobota    21.04.2018   godz. 10.30,  12,00,  13.30 

–  niedziela  22.04.2018   godz. 10.30,  12.00,  13.30 

–  ceny biletów 10,00 zł ( t.j. 50% ceny regularnej) 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsca w grupie: 602 272 005 
Joanna Mróz Elite 
Lingerist 
Makijaż Permanentny 
LTL Toruń 
Ul. Chabrowa 24a/2 

makijaż permanentny  ust 
(kontur+wypełnienie) 
1400 zł minus 50% 

makijaż permanentny 
brwi 
1400 zł minus 50 % 

kreski zagęszczające 
rzęsy – górne 
500 zł minus 50% 
 

JOANNA SALON 
KOSMETYCZNY 
ul. Zbożowa 45B/97A, 87-100 
Toruń 
tel. +48609105575 

Zabieg bankietowy Strong Lift Up (peeling enzymatyczny + serum + maska 
+ krem) 50 zł zamiast 100 zł 
Zabieg ultra-nawilżający z 3 rodzajami kwasu hialuronowego (koncentrat 
wprowadzony manualnie lub aparaturowo + maska hydrospheric) 50 zł 
zamiast 100 zł 
Zabieg diamentowy powiew młodości (diamentowe serum liftingujące 
wprowadzone manualnie lub aparaturowo + maska o działaniu silnie 
liftingującym) 60 zł zamiast 120 zł 
Endermologia B-flexy (pojedynczy zabieg) 50 zł zamiast 100 zł 
Masaż liftingujący twarzy ANTI-AGING dr Piątkowskiego 25 zł zamiast 
50 zł  
Masaż relaksacyjny (plecy+nogi) 60 zł zamiast 120 zł 

KJM SERWIS 
ul. Stanisława Staszica 10B 
tel. 539 499 994 
serwis@kjmserwis.pl 
jmserwis.pl 

Szkło hartowane na telefon cena przed promocja 25 zł , po promocji 12,50 
zł 
Futerał gumowy na telefon w cenie przed promocja 25-30 zł , po promocji 
12,50 – 15 zł 
Futerał z klapką na telefon w cenie przed promocja 30-35 zł, po promocji 15 
– 17,50 zł 

Centrum Sportu i Rekreacji 
„Olender” Sp. z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 
Cierpice 
56 622 06 06, kom. 519 647 349 
recepcja@olender.info 

Kręgielnia CSiR Olender: 50% rabatu na grę w kręgle: 
– w piątek: 3,50 zł zamiast 7 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 20 zł zamiast 40 zł za godzinę gry na jednym torze 
– w weekend: 4 zł zamiast 8 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 24,50 zł za godzinę gry na jednym torze zamiast 49 zł 
50% rabatu na grę w bilard: 7 zł za godzinę gry zamiast 14 zł 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna: 56 622 06 06, kom. 
519 647 349 

Lalen 

Pawilon Centralny Centrum 

– 50% na pedicure + lakier hybrydowy: 120zł po rabacie 60zł 
– 50% na depilację nóg: 50zł po rabacie 25zł 
– 50% na zabieg nawilżający Klapp Cosmetics: 150zł po rabacie 75zł 



Bumar 
Wejście obok siłowni Centrum 
Formy 
Lelewela 33 
www.lalen.pl 
lalen@lalen.pl 
tel. 511 340 111 
Lodowisko TOR-TOR MOSiR 
Adres: gen. Józefa Bema 23/29,  
87-100 Toruń 
Telefon:56 622 67 00 

 

-50% za wejście na ślizgawkę w dniu 22.04 o godzinie 16.45 (50 minut) 

Mini aquapark MOSiR 
Ul. gen. Józefa Hallera 79 
87-100 Toruń 
Telefon:56 651 38 56 

 

-50% za dwugodzinne wejście do aquaparku 

MR MINIT 
Centrum Handlowe Kometa 
ul. Grudziądzka 162 
87-100 Toruń 

1. Zelowanie obuwia damskiego – cena reg. 35 zł, po rabacie 17.50, 

2. Zelowanie obuwia męskiego – cena reg. 35 zł, po rabacie 17.50, 

3. Ozonowanie obuwia damskiego – cena reg. 15 zł, po rabacie 7.50. 

4. Ozonowanie obuwia męskiego – cena reg. 15 zł, po rabacie 7.50. 

Dodatkowo: drugi klucz domowy za połowę ceny, cen reg. 18 – 62 zł, po 
rabacie 9 – 31. 

MobArt – Artur Miszczuk 
87-100 Toruń 
Ul Małe Garbary 26b/7 
Tel 534 695 642 

1.      Pranie wnętrza auta 5 osobowego (dla akcji TzPC 150 zł) 
– odkurzanie wnętrza auta na sucho, 
– pranie 2 przednich foteli oraz tylnej kanapy, 
– czyszczenie boczków drzwiowych, 
– pranie wykładziny podłogowej, 
– czyszczenie podsufitki, 
– pranie dywaników samochodowych, 
– dojazd na terenie Torunia. 
2.      Pranie siedzeń samochodowych auta 5 osobowe: (dla akcji TzPC 90 
zł) 
– odkurzanie foteli na sucho, 
– pranie 2 przednich foteli oraz tylnej kanapy w autach 5-cio osobowych, 
– dojazd na terenie Torunia. 
3.      Pranie siedzeń samochodowych auta 7 osobowe: (dla akcji TzPC 120 
zł) 
– odkurzanie foteli na sucho, 
– pranie 2 przednich foteli oraz tylnej kanapy w autach 5-cio osobowych, 
– dojazd na terenie Torunia. 
Ze strony zamawiającego usługę wymagane jest zapewnienie źródła 
zasilania 220V, miejsca do wykonania usługi (szczególnie przy praniu 
tapicerki samochodowej, auto nie może stać na ulicy, ani w innym miejscu 
gdzie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu. Dozwolone miejsca to 
podwórko, podjazd przed domem, garaż. Niedozwolone miejsca ulica, 
chodniki, parkingi publiczne, parkingi pod blokami). 

Open The Door 
ul. Piekary 11/1 
731-325-253 
kontakt@open-the-door.pl 

Oferta obejmuje rabat 50% na rozgrywkę dla minimum 5 osób w pokoju: 
– ZLOT CZAROWNIC – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– KOLEKCJONER TWARZY – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– NAWIEDZONY HOTEL – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– SEKRETNA RECEPTURA – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– OCEAN STRACHU – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 



Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu tylko drogą telefoniczną 731 
325 253. 
Liczba rezerwacji ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

ul. WIELKIE GARBARY 21 
87-100 TORUŃ 
TEL. 517 358 522 
EMAIL: 
phoenixrisingtattoo@wp.pl 

TATUAŻ – SESJA CAŁODNIOWA 
MACIEJ PNIEWSKI 1500 ZŁ/750 ZŁ 
MARTYNA PICHALSKA 1200 ZŁ/600 ZŁ 
DAWID FALKOWSKI 800 ZŁ/400 ZŁ 
ADARIANNA GRZELAK 500 ZŁ/250 ZŁ 
MAKIJAŻ PERMANENTNY 
USTA 1000 ZŁ/500 ZŁ 
BRWI 900 ZŁ/450 ZŁ 
KRESKI GÓRNE 550 ZŁ/275 ZŁ 
KRESKI DOLNE 350 ZŁ/175 ZŁ 
PIERCING 
70 ZŁ/35 ZŁ 
100 ZŁ/50ZŁ 
120 ZŁ/60 ZŁ 

WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA TERMINU. LICZBA 
USŁUG OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

tel. 517-358-522 

 
Roll School Paulina Zembrzuska 
ul. Bema 18/71 
535 716 741 
rollschooltorun@gmail.com 

Zajęcia grupowe 20 zł/os – po rabacie 10 zł/osobę 

Salon Kosmetyczny SEKRETY 
URODY 
Ul. Chełmińska 10, 87-100 Toruń 
Tel. +48 603151805 

1. Makijaż permanentny -50% 
Brwi 400zł zamiast 800zł 
Kreski na powiekach góra lub dół 150zł zamiast 300zł 
Usta 475zł zamiast 950zł 

2. Zabiegi na twarz -50% 
Eksfoliacja-złuszczanie kwasami 35zł zamiast 70zł 

Mikrodermabrazja 
twarz 47zł zamiast 89zł 
 
Peeling kawitacyjny + światło terapia LED :  
Twarz 37zł zamiast  75zł 

Sonoforeza dogłębne nawilżanie 
twarz 35zł zamiast 70zł 

Mezoterapia bezigłowa: 
50zł zamiast 100zł 

3. Manicure hybrydowy rabat 40%  30zł zamiast 50zł 

Z promocji na hasło „Toruń za pół ceny” będzie  można skorzystać dwa 
tygodnie po promocyjnym  weekendzie ZAPRASZAMY ! 

SOLARIUM CALIFORNIA 
Pawilon Centralny Centrum 
Bumar 
LELEWELA 33 
603 047 300 

-50% NA WSZYSTKIE TUBY KOSMETYKÓW DO OPALANIA 



Centrum Sportu i Rekreacji 
„Olender” Sp. z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 
Cierpice 
56 622 06 06, kom. 519 647 349 

Kręgielnia CSiR Olender: 50% rabatu na grę w kręgle: 
– w piątek: 3,50 zł zamiast 7 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 20 zł zamiast 40 zł za godzinę gry na jednym torze 
– w weekend: 4 zł zamiast 8 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 24,50 zł za godzinę gry na jednym torze zamiast 49 zł 
50% rabatu na grę w bilard: 7 zł za godzinę gry zamiast 14 zł 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna: 56 622 06 06, kom. 
519 647 349 

Studio Creative 
Ul. Chabrowa 24a/2 
87-100 Toruń 

Mikrodermabrazja 84,50 zł zamiast 169 zł 
Body wrap 99,50 zł zamiast 199 zł (peeling ciała plus elektrosauna zabieg 
trwa około godziny) 
Kwasy na twarz 99,50 zł zamiast 200 zł 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, liczba zabiegów 
ograniczona: tel. 56 637 62 8 

Studio Urody Ambroziak 
Szosa Chełmińska 124 E, 
87-100 Toruń 
690 022 106 

Pełen zabieg normalizująco – oczyszczający z użyciem 
ultradźwięków(peeling kawitacyjny + sonoforeza+ serum + maska) – 80 zł 
zamiast 160 zł 

Mikrodermabrazja twarzy (serum + maska algowa)- 65 zł zamiast 130 

Luksusowy zabieg odmładzająco- rozświetlający ze złotem koloidalnym 
VIVIEAN GOLD (peeling + serum+ masaż + maska) – 90 zł zamiast 180 zł 

Liczba zabiegów ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy o 
kontakt telefoniczny: 690 022 106 

Szkoła Językowa KIDS, 
Katarzyna Dzimitko 
ul. Rynek Nowomiejski 23/1a, 
87-100 Toruń 
tel. 533 834 333 

Semestr języka angielskiego dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej; 
2h(70minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 799zł, cena po zniżce 399zł. 

Semestr języka angielskiego dla dzieci klas 4-7 szkoły podstawowej; 
2h(90minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 899zł, cena po zniżce 449zł. 

Semestr języka niemieckiego dla dzieci klas 4-7 szkoły podstawowej; 
2h(90minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 899zł, cena po zniżce 449zł. 

Semestr języka angielskiego dla  młodzieży (klasa 8 SP, gimnazjum, 
liceum) 
2h(90minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 949zł, cena po zniżce 469zł. 

Speak Up Learning Sp. z o.o. 
ul.Prosta 19 
87-100 Toruń 
reception.tor-01@speak-up.pl 
telefon: 695-216-321 

1) 2-poziomowy kurs j. angielskiego: 

cena przed rabatem: 3180 złotych 

po rabacie 50%:1590 złotych 

czas trwania kursu: 6 miesięcy 

ilość zajęć: 80 zajęć w tym 40 lekcji po 60 minut zajęć warsztatowych z 
lektorem (do wyboru zajęcia z konwersacji, gramatyki, praktycznych 
umiejętności) oraz 40 h zajęć interaktywnych po 60 minut) + dodatkowe 
zajęcia z fonetyki (raz w tygodniu, dostępne dla Słuchaczy od poziomu 
podstawowego) oraz wyjścia pozalekcyjne z lektorami szkoły (raz w 
miesiącu) 



materiały: 2 podręczniki +dodatkowe materiały na warsztaty w cenie kursu 

płatność za kurs: 200zł wpisowe, 6 rat x 231 złotych 

dostęp do zajęć: stacjonarnie w szkole przy ul. Prostej 19 w Toruniu, online 
od pon-sob od godz. 6:00-23:00 

2) 3-poziomowy kurs j. angielskiego: 

cena przed rabatem: 4770 złotych 

po rabacie 50%: 2385 złotych 

czas trwania kursu: 10 miesięcy 

ilość zajęć: 120 zajęć w tym 60 lekcji po 60 minut zajęć warsztatowych z 
lektorem (do wyboru zajęcia z konwersacji, gramatyki, praktycznych 
umiejętności) oraz 60 h zajęć interaktywnych po 60 minut) + dodatkowe 
zajęcia z fonetyki (raz w tygodniu, dostępne dla Słuchaczy od poziomu 
podstawowego) oraz wyjścia pozalekcyjne z lektorami szkoły (raz w 
miesiącu) 

materiały: 3 podręczniki +dodatkowe materiały na warsztaty w cenie kursu 

płatność za kurs: 200zł wpisowe, 10 rat x 218,5 złotych 

dostęp do zajęć: stacjonarnie w szkole przy ul. Prostej 19 w Toruniu, online 
od pon-sob od godz. 6:00-23:00 

3) 4-poziomowy kurs j. angielskiego: 

cena przed rabatem: 6360 złotych 

cena po rabacie 50%:3180 złotych 

czas trwania kursu: 12 miesięcy+4 miesiące 

ilość zajęć: 160 zajęć w tym 80 lekcji po 60 minut zajęć warsztatowych z 
lektorem (do wyboru zajęcia z konwersacji, gramatyki, praktycznych 
umiejętności) oraz 80 h zajęć interaktywnych po 60 minut) + dodatkowe 
zajęcia z fonetyki (raz w tygodniu, dostępne dla Słuchaczy od poziomu 
podstawowego) oraz wyjścia pozalekcyjne z lektorami szkoły (raz w 
miesiącu) 

materiały: 4 podręczniki +dodatkowe materiały na warsztaty w cenie kursu 

płatność za kurs: 200zł wpisowe, 16 rat x 186,25 złotych 

dostęp do zajęć: stacjonarnie w szkole przy ul. Prostej 19 w Toruniu, online 
od pon-sob od godz. 6:00-23:00 

TEB Edukacja 
ul Lelewela 33 
87-100 Toruń 
Telefon: 56 660 91 12 
torun@teb.pl 
teb.pl/torun 

Wybrane płatne kierunki Szkoły Medycznej -50% 
Wybrane kursy -50% 
Wybrane płatne kierunki Szkoły Policealnej -50% 

szczegóły na miejscu lub telefonicznie: 56 660 91 12. 
Liczba miejsc ograniczona w zależności od kierunku, decyduje kolejność 



zgłoszeń. 
 

U Rock Centrum wspinaczkowo-
sportowe 

ul. Grudziądzka 122A, Toruń 
500-140-033 
kontakt@urock.com.pl 

Wejście na ściankę wspinaczkową (nielimitowane czasowo) w cenie 
11PLN(normalny)/9,5 PLN(ulgowy) zamiast ceny regularnej 22/19 PLN 
Wejście do strefy FIT (nielimitowane czasowo) w cenie 10 PLN zamiast 
ceny regularnej 20 PLN. 
1h zabawy w strefie dla dzieci Mini Rock (ścianki wspinaczkowe dla dzieci, 
mini park linowy) w cenie 12,5 PLN zamiast ceny regularnej 25PLN. 
 

Virtual Cinema 
CHR Plaza 
ul. Broniewskiego 90 
87-100 Toruń 
tel. +48 579 643 003 

-50% na cały repertuar filmowy (15 filmów) 
Cena regularna: 20 zł 
Cena po rabacie -50%: 10 zł 

(w przypadku kolejek możliwe jest skorzystania za jednym razem tylko z 
jednego seansu) 

Przykładowe dostępne seanse: 
Zwariowany wyścig 
Gigantyczna karuzela 
Adrenalina 
Ekstremalny skate 
Szaleni rowerzyści 
Opowieść wigilijna 
Wesoła kolejka 
Park dinozaurów 

Oferta dostępna w dniach 20-22 kwietnia 2018 (od piątku do niedzieli 
włącznie). 

YASUMI 
ul. Ślaskiego 2 
(obok OBI) 
87-100 Toruń 

 

1. Fotoepilacja pach (stała cena 99 zł) – trwała depilacja pach za pomocą 
światła cena po rabacie 49 zł 
2. Peeling kawitacyjny twarzy z maską (stała cena 100zł) cena po rabacie 50 
zł 
3. zabieg odchudzający zimnym laserem (stała cena 150 zł) cena po rabacie 
75 zł 

Zabieg w sposób kontrolowany i nieinwazyjny pozwala skutecznie 
wymodelować każdą partię ciała dotkniętą nadmiarem tkanki tłuszczowej 

 



REKREACJA więcej informacji na ww.torunzapolceny.pl 
5aSec – prania chemiczna 
Centrum Handlowe Kometa, 
ul. Grudziądzka 162  
87-100 Toruń 
5aSec – prania chemiczna 
Centrum Handlowe Bielawy, 
ul. Olsztyńska 8 
87-100 Toruń 
 

niedziela 22 kwietnia niehandlowa 

Oferta w ramach akcji Toruń za pół ceny wiosna 2018 
-50% na pranie płaszczy i kurtek, w tym kurtek puchowych  z usługą 
zabezpieczenia tkaniny wierzchniej (impregnacja, antymole, apretura) 
*promocje nie łączą się 
 

Akademia Nauki Ewelina 
Kornowicz 
ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 
Toruń 
tel.: 56-652-17-18 

1.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom A1; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 
2.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom A2; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 
3.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom B1; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 
4.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom B2; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 

Akai makijaż permanentny i 
kosmetyka 
Szosa Chełmińska 235, Toruń 
tel 574 890 524 

1. Makijaż permanentny brwi metodą ombre – 375 zł zamiast 750 zł 
2. Makijaż permanentny ust – usta pełne – 450 zł zamiast 900 zł 
3. Makijaż permanentny kreski na powiece górnej – 250 zł zamiast 500 zł 
4. Mezoterapia mikroigłowa twarzy – 100 zł zamiast 200 zł 
5. Lipoliza iniekcyjna, likwidacja tkanki tłuszczowej na brzuchu – 150 zł 
zamiast 300 zł 
6. Peeling kwasami owocowymi na twarz – 75 zł zamiast 150 zł 
7. Odmładzający zabieg z retinolem – 95 zamiast 190 zł 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. Liczba dostępnych 
zabiegów – ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

tel 574 890 524 
Basen w Copernicus Toruń Hotel 
Ul. Bulwar Filadelfijski 11 
+ 48 517 831 316 

BILET BASEN 1 H – 15,00/7,50 zł 
BILET BASEN + SAUNA 1 H – 20,00/10,00 zł 
BILET ULGOWY 1 H – 7,00/3,50 zł 
KARNET 10 WEJŚCIOWY NA BASEN (1 WEJŚCIE – 60 MINUT) 
120,00/60,00 zł 

Bowling Center w Hotelu 
Copernicus 
COPERNICUS TORUŃ HOTEL 
Bulwar Filadelfijski 11| 87-100 
Toruń | POLAND 

GODZINA GRY W KRĘGLE – 85/40 ZŁ – TOR 

GODZINA GRY W BILARD – 25/12 ZŁ 

JEDNA GRA W KRĘGLE – 16/8 ZŁ 

 
Centrum Formy 
Pawilon Centralny Centrum 
Bumar 
Lelewela 33 
www.centrumformy.pl 
biuro@centrumformy.pl 
tel.  600 030 011 

-50% na wynajem sali do gry w piłkę nożną (futsal): 50zł po rabacie 25zł 
(obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna) 
-50% na bilet (jednodniowy) wstępu na siłownie (open): 25zł po rabacie 
12,50zł 
-50% na koktajl białkowy: 5zł po rabacie 2,50zł 

 
Centrum Kreatywności 
Bricks4Kidz 
ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 
Toruń 
504 913 365 

Robotyka dla Juniora [7-9 lat] – cena regularna 60 zł / cena po rabacie 30 zł 
(2 h warsztatów) 
Buduję i wiem [5-6 lat] – cena regularna 60 zł / cena po rabacie 30 zł (2 h 
warsztatów) 
Młody Robotyk [9-12 lat] – cena regularna 105 zł / cena po rabacie 52,5 (4 
h warsztatów) 
Programowanie z Dash i Dot [7-11 lat] – cena regularna 60 zł / cena po 
rabacie 30 zł 

Rezerwacje miejsc: 



http://bit.ly/TorunZa50procent 
tel. 504 913 365 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Centrum Sportu i Rekreacji 
„Olender” Sp. z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 
Cierpice 
56 622 06 06, kom. 519 647 349 
recepcja@olender.info 

SPA & Wellness Olender: 50% rabatu na zabiegi na twarz z linii 
YONELLE MEDESTHETIC 
Zabieg odżywczy i nawilżający Contra-Dry 80 zł zamiast 160 zł 
Zabieg dla skóry naczynkowej Contra-Redness 84,50 zł zamiast 169 zł 
Zabieg oczyszczający dla skóry tłustej/mieszanej Contra-Sebum 79,50 zł 
zamiast 159 zł 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja zabiegu! 
Tel: 519 647 349 
 

Dental Republic, 
Heleny Piskorskiej 15 
Dental Republic, 
Koszalińska 16 
Dental Republic, 
Storczykowa 2 
Dental Republic, 
Szosa Chełmińska 16 
Dental Republic, 
Zbożowa 47A 

Tel.: 533 996 439 

 

Profesjonalna higiena jamy ustnej – usuwanie kamienia nazębnego, 
piaskowanie zębów, polerowanie oraz instruktaż higieny jamy ustnej 

Cena regularna pakietu – 250 zł 

Cena w czasie trwania akcji – 125 zł 

Wybielanie gabinetowe lampą Beyond – profesjonalne wybielanie 
gabinetowe lampą Beyond to prosty sposób na śnieżnobiały uśmiech 

Cena regularna – 1400 

Cena w czasie trwania akcji – 699 zł 

wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, liczba zabiegów 
ograniczona:  

Tel.: 533 996 439 
DepilConcept Centrum 
Fotodepilacji i Fotoodmładzania 
ul. Lelewela 32/2, 87-100 Toruń 
Tel.: 694 77 27 37 

-50% NA JEDNORAZOWY ZABIEG TRWAŁEJ DEPILACJI 
MAKSYMALNIE 4 STREF. 
-50% NA JEDNORAZOWY ZABIEG FOTOTERAPII NA TRĄDZIK 
-50% NA JEDNORAZOWY ZABIEG FOTOODMŁADZANIA TWARZY 

EKOPRAL. Pralnia chemiczna 
Pralnia wodna. 
87-100 Toruń, ul. Szumana 2 
tel. 56 652 10 87, 788 938 737 
mail: info@ekopral.eu 

Wiosenne czyszczenie garderoby! Oferta 50% rabatu „Toruń za pół ceny” w 
pralni EKOPRAL obejmuje usługi serwisu pralniczego czyszczenia 
chemicznego lub prania wodnego odzieży: 

Spodnie, spódnica_______________________________21,99 zł po rabacie 
10,99 zł 

Marynarka, żakiet_______________________________25,99 zł po rabacie 
12,99 zł 

Kurtka nieocieplana _____________________________30,99 zł po rabacie 
15,49 zł 

Kurtka ocieplana________________________________34,99 zł po rabacie 
17,49 zł 

Płaszcz nieocieplany_____________________________32,99 zł po rabacie 
16,49 zł 

Płaszcz ocieplany _______________________________39,99 zł po rabacie 
19,99 zł 

Kurtka puchowa ________________________________45,99 zł po rabacie 



22,99 zł 

Kurtka puchowa /¾ i więcej/ ______________________55,99 zł po rabacie 
27,99 zł 

Kożuch /mniej niż ¾/ ____________________________79,99 zł po rabacie 
39,99 zł 

Kożuch /¾ i więcej/ _____________________________99,99 zł po rabacie 
49,99 zł 

Kurtka skórzana, zamszowa /mniej niż ¾ / ___________69,99 zł po rabacie 
34,99 zł 

Kurtka skórzana, zamszowa /¾ i więcej/ ____________ 89,99 zł po rabacie 
44,99 zł 

Sukienka komunijna  ____________________________49,99 zł po rabacie 
24,99 zł 

Usługi dodatkowe serwisu pralniczego dla odzieży: 

APRETURA  ____________________________________8,99 zł po 
rabacie 4,49 zł 

AntyMOLE  _____________________________________8,99 zł po 
rabacie 4,49 zł 

IMPREGNACJA ____________________________od 8,99 zł po rabacie 
od 4,49 zł 

Rabat 50% TORUŃ ZA PÓŁ CENY nie łączy się z innymi rabatami i 
ofertami promocyjnymi. 

 
Estetica 

ul. Mohna 52-54 lok 5 
tel. 697 442 999 

-50% na cennik kosmetyczny oprócz zabiegów manicure i pedicure 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. 

tel. 697 442 999 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Makijaż permanentny 
Brwi 400 zł zamiast 800 zł 
Kreska oko 200 zł zamiast 400 zł 
Kontur ust z wypełnieniem 400 zł zamiast 800 zł  

Liczba zabiegów ograniczona, decyduje kolejność zapisów. 
Zapisy telefoniczne: tel. 697 442 999 

Fiore Kosmetologia Estetyczna 
Winczakiewicz & Rachowska 
ul. Dąbrowskiego 6 
87 – 100 Toruń 
tel. 696 245 170 

Oferta ważna w dniach 20-21.04.2018. Karnety na zabiegi można 
wykorzystać przez okres 6 m-cy (w przypadku serii zabiegów liczy się data 
rozpoczęcia pierwszego zabiegu). 

1. Icoone modelowanie sylwetki – rabat 50% dotyczy pojedynczych 



zabiegów lub całej serii (nie dotyczy zakupu kostiumu) 

 np. 1 zabieg 50 minutowy – 115 zł zamiast 230 zł (koszt kostiumu 
80 zł) 

 np. seria 5 zabiegów 50 minutowych – 512,50 zł zamiast 1025 zł 
(koszt kostiumu do zabiegu 50 zł) 

 np. seria 10 zabiegów 50 minutowych – 900 zł zamiast 1800 zł 
(kostium gratis) 

2. Depilacja laserowa Light sheer – rabat 50% na drugi zabieg (przy 
zakupie zabiegu na 2 okolice, dotyczy tańszego zabiegu) 

– np. łydki z kolanami i przedramiona – 400 zł + 150 zł (zamiast 400 zł + 
300 zł). 

3. Depilacja laserowa Light Sheer – rabat 50% na serię 4 zabiegów na 
drugą okolicę (dotyczy tańszej serii) 

– np. łydki z kolanami i bikini pełne – 1120 zł + 560 zł (zamiast 1120 zł + 
1120 zł) 

4. Przy zakupie 3 dowolnych kosmetyków – trzeci najtańszy za pół 
ceny 

Pełen cennik zabiegów Icoone i depilacji laserowej Light Sheer dostępny na 
stronie internetowej www.fiore-estetica.pl 

FUTSAL KIDS TORUŃ 
tel. 781 102 833 
futsalkids2014@gmail.com 

Trening futsalu dla dzieci 5-12 lat, w różnych grupach wiekowych i 
lokalizacjach – szczegóły poniżej. 
Cena za 2 treningi 15 zł (cena promocyjna, po rabacie) realizowane do 
końca maja 2018 r. 
zapisy do 22 kwietnia (lub szybciej) 
Prosimy o rezerwację miejsca w grupie (liczba uczestników na treningu 
ograniczona)  tel. 781 102 833 
Do wyboru kategorie wiekowe od rocznika 2012 do 2004 w 3 lokalizacjach 
(Rubinkowo, Wrzosy, Chełmińskie Przedmieście) 
do końca kwietnia treningi odbywają się na salach gimnastycznych, w maju 
„wychodzimy” z hali, a treningi będą na Orliku. 

Grota Solna Yodo 
Uniwersyteckie Centrum 
Sportowe w Toruniu 
ul. Św. Józefa 17 
tel.500-520-290 oraz 663-737-
665 

W naszej grocie solnej oferujemy seanse inhalacyjne połączone z 
muzykoterapią 

(z ramienia Instytutu Muzykoterapii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Bydgoszczy pod kierownictwem prof. Wojciecha Pospiech) i 
koloroterapią. 

Cena biletów w ramach akcji Toruń za pół ceny wiosna 2018 

bilet normalny 18 zł – 50%= 9 zł 

bilet ulgowy 15 zł  – 50% = 7,50 zł 

karnet na 10 wejść normalny 130 zł – 50% = 65 zł (liczba ograniczona – 
decyduje kolejność zakupu) 

Pracownia Witraży Intek-Art. 
Sławomir Intek 
Toruń ul. Szewska 8 
602 272 005, 696 805 173 

Zapraszamy do odbycia fascynującej podróży 

do  świata  kolorowych  witraży pod  tytułem: 



intekart@o2.pl 
www: intekart.pl 

„ JAK   POWSTAJE   WITRAŻ ” 

Poznamy  historię  oraz  zapomniane  techniki 

średniowiecznego warsztatu witrażowego. 

(czas: około 60 minut, grupa maksymalnie 16 osób) 

–  piątek     20.04.2018   godz.  14.00,  16.00 

–  sobota    21.04.2018   godz. 10.30,  12,00,  13.30 

–  niedziela  22.04.2018   godz. 10.30,  12.00,  13.30 

–  ceny biletów 10,00 zł ( t.j. 50% ceny regularnej) 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsca w grupie: 602 272 005 
Joanna Mróz Elite 
Lingerist 
Makijaż Permanentny 
LTL Toruń 
Ul. Chabrowa 24a/2 

makijaż permanentny  ust 
(kontur+wypełnienie) 
1400 zł minus 50% 

makijaż permanentny 
brwi 
1400 zł minus 50 % 

kreski zagęszczające 
rzęsy – górne 
500 zł minus 50% 
 

JOANNA SALON 
KOSMETYCZNY 
ul. Zbożowa 45B/97A, 87-100 
Toruń 
tel. +48609105575 

Zabieg bankietowy Strong Lift Up (peeling enzymatyczny + serum + maska 
+ krem) 50 zł zamiast 100 zł 
Zabieg ultra-nawilżający z 3 rodzajami kwasu hialuronowego (koncentrat 
wprowadzony manualnie lub aparaturowo + maska hydrospheric) 50 zł 
zamiast 100 zł 
Zabieg diamentowy powiew młodości (diamentowe serum liftingujące 
wprowadzone manualnie lub aparaturowo + maska o działaniu silnie 
liftingującym) 60 zł zamiast 120 zł 
Endermologia B-flexy (pojedynczy zabieg) 50 zł zamiast 100 zł 
Masaż liftingujący twarzy ANTI-AGING dr Piątkowskiego 25 zł zamiast 
50 zł  
Masaż relaksacyjny (plecy+nogi) 60 zł zamiast 120 zł 

KJM SERWIS 
ul. Stanisława Staszica 10B 
tel. 539 499 994 
serwis@kjmserwis.pl 
jmserwis.pl 

Szkło hartowane na telefon cena przed promocja 25 zł , po promocji 12,50 
zł 
Futerał gumowy na telefon w cenie przed promocja 25-30 zł , po promocji 
12,50 – 15 zł 
Futerał z klapką na telefon w cenie przed promocja 30-35 zł, po promocji 15 
– 17,50 zł 

Centrum Sportu i Rekreacji 
„Olender” Sp. z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 
Cierpice 
56 622 06 06, kom. 519 647 349 
recepcja@olender.info 

Kręgielnia CSiR Olender: 50% rabatu na grę w kręgle: 
– w piątek: 3,50 zł zamiast 7 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 20 zł zamiast 40 zł za godzinę gry na jednym torze 
– w weekend: 4 zł zamiast 8 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 24,50 zł za godzinę gry na jednym torze zamiast 49 zł 
50% rabatu na grę w bilard: 7 zł za godzinę gry zamiast 14 zł 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna: 56 622 06 06, kom. 
519 647 349 

Lalen 

Pawilon Centralny Centrum 

– 50% na pedicure + lakier hybrydowy: 120zł po rabacie 60zł 
– 50% na depilację nóg: 50zł po rabacie 25zł 
– 50% na zabieg nawilżający Klapp Cosmetics: 150zł po rabacie 75zł 



Bumar 
Wejście obok siłowni Centrum 
Formy 
Lelewela 33 
www.lalen.pl 
lalen@lalen.pl 
tel. 511 340 111 
Lodowisko TOR-TOR MOSiR 
Adres: gen. Józefa Bema 23/29,  
87-100 Toruń 
Telefon:56 622 67 00 

 

-50% za wejście na ślizgawkę w dniu 22.04 o godzinie 16.45 (50 minut) 

Mini aquapark MOSiR 
Ul. gen. Józefa Hallera 79 
87-100 Toruń 
Telefon:56 651 38 56 

 

-50% za dwugodzinne wejście do aquaparku 

MR MINIT 
Centrum Handlowe Kometa 
ul. Grudziądzka 162 
87-100 Toruń 

1. Zelowanie obuwia damskiego – cena reg. 35 zł, po rabacie 17.50, 

2. Zelowanie obuwia męskiego – cena reg. 35 zł, po rabacie 17.50, 

3. Ozonowanie obuwia damskiego – cena reg. 15 zł, po rabacie 7.50. 

4. Ozonowanie obuwia męskiego – cena reg. 15 zł, po rabacie 7.50. 

Dodatkowo: drugi klucz domowy za połowę ceny, cen reg. 18 – 62 zł, po 
rabacie 9 – 31. 

MobArt – Artur Miszczuk 
87-100 Toruń 
Ul Małe Garbary 26b/7 
Tel 534 695 642 

1.      Pranie wnętrza auta 5 osobowego (dla akcji TzPC 150 zł) 
– odkurzanie wnętrza auta na sucho, 
– pranie 2 przednich foteli oraz tylnej kanapy, 
– czyszczenie boczków drzwiowych, 
– pranie wykładziny podłogowej, 
– czyszczenie podsufitki, 
– pranie dywaników samochodowych, 
– dojazd na terenie Torunia. 
2.      Pranie siedzeń samochodowych auta 5 osobowe: (dla akcji TzPC 90 
zł) 
– odkurzanie foteli na sucho, 
– pranie 2 przednich foteli oraz tylnej kanapy w autach 5-cio osobowych, 
– dojazd na terenie Torunia. 
3.      Pranie siedzeń samochodowych auta 7 osobowe: (dla akcji TzPC 120 
zł) 
– odkurzanie foteli na sucho, 
– pranie 2 przednich foteli oraz tylnej kanapy w autach 5-cio osobowych, 
– dojazd na terenie Torunia. 
Ze strony zamawiającego usługę wymagane jest zapewnienie źródła 
zasilania 220V, miejsca do wykonania usługi (szczególnie przy praniu 
tapicerki samochodowej, auto nie może stać na ulicy, ani w innym miejscu 
gdzie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu. Dozwolone miejsca to 
podwórko, podjazd przed domem, garaż. Niedozwolone miejsca ulica, 
chodniki, parkingi publiczne, parkingi pod blokami). 

Open The Door 
ul. Piekary 11/1 
731-325-253 
kontakt@open-the-door.pl 

Oferta obejmuje rabat 50% na rozgrywkę dla minimum 5 osób w pokoju: 
– ZLOT CZAROWNIC – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– KOLEKCJONER TWARZY – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– NAWIEDZONY HOTEL – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– SEKRETNA RECEPTURA – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– OCEAN STRACHU – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 



Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu tylko drogą telefoniczną 731 
325 253. 
Liczba rezerwacji ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

ul. WIELKIE GARBARY 21 
87-100 TORUŃ 
TEL. 517 358 522 
EMAIL: 
phoenixrisingtattoo@wp.pl 

TATUAŻ – SESJA CAŁODNIOWA 
MACIEJ PNIEWSKI 1500 ZŁ/750 ZŁ 
MARTYNA PICHALSKA 1200 ZŁ/600 ZŁ 
DAWID FALKOWSKI 800 ZŁ/400 ZŁ 
ADARIANNA GRZELAK 500 ZŁ/250 ZŁ 
MAKIJAŻ PERMANENTNY 
USTA 1000 ZŁ/500 ZŁ 
BRWI 900 ZŁ/450 ZŁ 
KRESKI GÓRNE 550 ZŁ/275 ZŁ 
KRESKI DOLNE 350 ZŁ/175 ZŁ 
PIERCING 
70 ZŁ/35 ZŁ 
100 ZŁ/50ZŁ 
120 ZŁ/60 ZŁ 

WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA TERMINU. LICZBA 
USŁUG OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

tel. 517-358-522 

 
Roll School Paulina Zembrzuska 
ul. Bema 18/71 
535 716 741 
rollschooltorun@gmail.com 

Zajęcia grupowe 20 zł/os – po rabacie 10 zł/osobę 

Salon Kosmetyczny SEKRETY 
URODY 
Ul. Chełmińska 10, 87-100 Toruń 
Tel. +48 603151805 

1. Makijaż permanentny -50% 
Brwi 400zł zamiast 800zł 
Kreski na powiekach góra lub dół 150zł zamiast 300zł 
Usta 475zł zamiast 950zł 

2. Zabiegi na twarz -50% 
Eksfoliacja-złuszczanie kwasami 35zł zamiast 70zł 

Mikrodermabrazja 
twarz 47zł zamiast 89zł 
 
Peeling kawitacyjny + światło terapia LED :  
Twarz 37zł zamiast  75zł 

Sonoforeza dogłębne nawilżanie 
twarz 35zł zamiast 70zł 

Mezoterapia bezigłowa: 
50zł zamiast 100zł 

3. Manicure hybrydowy rabat 40%  30zł zamiast 50zł 

Z promocji na hasło „Toruń za pół ceny” będzie  można skorzystać dwa 
tygodnie po promocyjnym  weekendzie ZAPRASZAMY ! 

SOLARIUM CALIFORNIA 
Pawilon Centralny Centrum 
Bumar 
LELEWELA 33 
603 047 300 

-50% NA WSZYSTKIE TUBY KOSMETYKÓW DO OPALANIA 



Centrum Sportu i Rekreacji 
„Olender” Sp. z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 
Cierpice 
56 622 06 06, kom. 519 647 349 

Kręgielnia CSiR Olender: 50% rabatu na grę w kręgle: 
– w piątek: 3,50 zł zamiast 7 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 20 zł zamiast 40 zł za godzinę gry na jednym torze 
– w weekend: 4 zł zamiast 8 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 24,50 zł za godzinę gry na jednym torze zamiast 49 zł 
50% rabatu na grę w bilard: 7 zł za godzinę gry zamiast 14 zł 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna: 56 622 06 06, kom. 
519 647 349 

Studio Creative 
Ul. Chabrowa 24a/2 
87-100 Toruń 

Mikrodermabrazja 84,50 zł zamiast 169 zł 
Body wrap 99,50 zł zamiast 199 zł (peeling ciała plus elektrosauna zabieg 
trwa około godziny) 
Kwasy na twarz 99,50 zł zamiast 200 zł 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, liczba zabiegów 
ograniczona: tel. 56 637 62 8 

Studio Urody Ambroziak 
Szosa Chełmińska 124 E, 
87-100 Toruń 
690 022 106 

Pełen zabieg normalizująco – oczyszczający z użyciem 
ultradźwięków(peeling kawitacyjny + sonoforeza+ serum + maska) – 80 zł 
zamiast 160 zł 

Mikrodermabrazja twarzy (serum + maska algowa)- 65 zł zamiast 130 

Luksusowy zabieg odmładzająco- rozświetlający ze złotem koloidalnym 
VIVIEAN GOLD (peeling + serum+ masaż + maska) – 90 zł zamiast 180 zł 

Liczba zabiegów ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy o 
kontakt telefoniczny: 690 022 106 

Szkoła Językowa KIDS, 
Katarzyna Dzimitko 
ul. Rynek Nowomiejski 23/1a, 
87-100 Toruń 
tel. 533 834 333 

Semestr języka angielskiego dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej; 
2h(70minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 799zł, cena po zniżce 399zł. 

Semestr języka angielskiego dla dzieci klas 4-7 szkoły podstawowej; 
2h(90minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 899zł, cena po zniżce 449zł. 

Semestr języka niemieckiego dla dzieci klas 4-7 szkoły podstawowej; 
2h(90minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 899zł, cena po zniżce 449zł. 

Semestr języka angielskiego dla  młodzieży (klasa 8 SP, gimnazjum, 
liceum) 
2h(90minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 949zł, cena po zniżce 469zł. 

Speak Up Learning Sp. z o.o. 
ul.Prosta 19 
87-100 Toruń 
reception.tor-01@speak-up.pl 
telefon: 695-216-321 

1) 2-poziomowy kurs j. angielskiego: 

cena przed rabatem: 3180 złotych 

po rabacie 50%:1590 złotych 

czas trwania kursu: 6 miesięcy 

ilość zajęć: 80 zajęć w tym 40 lekcji po 60 minut zajęć warsztatowych z 
lektorem (do wyboru zajęcia z konwersacji, gramatyki, praktycznych 
umiejętności) oraz 40 h zajęć interaktywnych po 60 minut) + dodatkowe 
zajęcia z fonetyki (raz w tygodniu, dostępne dla Słuchaczy od poziomu 
podstawowego) oraz wyjścia pozalekcyjne z lektorami szkoły (raz w 
miesiącu) 



materiały: 2 podręczniki +dodatkowe materiały na warsztaty w cenie kursu 

płatność za kurs: 200zł wpisowe, 6 rat x 231 złotych 

dostęp do zajęć: stacjonarnie w szkole przy ul. Prostej 19 w Toruniu, online 
od pon-sob od godz. 6:00-23:00 

2) 3-poziomowy kurs j. angielskiego: 

cena przed rabatem: 4770 złotych 

po rabacie 50%: 2385 złotych 

czas trwania kursu: 10 miesięcy 

ilość zajęć: 120 zajęć w tym 60 lekcji po 60 minut zajęć warsztatowych z 
lektorem (do wyboru zajęcia z konwersacji, gramatyki, praktycznych 
umiejętności) oraz 60 h zajęć interaktywnych po 60 minut) + dodatkowe 
zajęcia z fonetyki (raz w tygodniu, dostępne dla Słuchaczy od poziomu 
podstawowego) oraz wyjścia pozalekcyjne z lektorami szkoły (raz w 
miesiącu) 

materiały: 3 podręczniki +dodatkowe materiały na warsztaty w cenie kursu 

płatność za kurs: 200zł wpisowe, 10 rat x 218,5 złotych 

dostęp do zajęć: stacjonarnie w szkole przy ul. Prostej 19 w Toruniu, online 
od pon-sob od godz. 6:00-23:00 

3) 4-poziomowy kurs j. angielskiego: 

cena przed rabatem: 6360 złotych 

cena po rabacie 50%:3180 złotych 

czas trwania kursu: 12 miesięcy+4 miesiące 

ilość zajęć: 160 zajęć w tym 80 lekcji po 60 minut zajęć warsztatowych z 
lektorem (do wyboru zajęcia z konwersacji, gramatyki, praktycznych 
umiejętności) oraz 80 h zajęć interaktywnych po 60 minut) + dodatkowe 
zajęcia z fonetyki (raz w tygodniu, dostępne dla Słuchaczy od poziomu 
podstawowego) oraz wyjścia pozalekcyjne z lektorami szkoły (raz w 
miesiącu) 

materiały: 4 podręczniki +dodatkowe materiały na warsztaty w cenie kursu 

płatność za kurs: 200zł wpisowe, 16 rat x 186,25 złotych 

dostęp do zajęć: stacjonarnie w szkole przy ul. Prostej 19 w Toruniu, online 
od pon-sob od godz. 6:00-23:00 

TEB Edukacja 
ul Lelewela 33 
87-100 Toruń 
Telefon: 56 660 91 12 
torun@teb.pl 
teb.pl/torun 

Wybrane płatne kierunki Szkoły Medycznej -50% 
Wybrane kursy -50% 
Wybrane płatne kierunki Szkoły Policealnej -50% 

szczegóły na miejscu lub telefonicznie: 56 660 91 12. 
Liczba miejsc ograniczona w zależności od kierunku, decyduje kolejność 



zgłoszeń. 
 

U Rock Centrum wspinaczkowo-
sportowe 

ul. Grudziądzka 122A, Toruń 
500-140-033 
kontakt@urock.com.pl 

Wejście na ściankę wspinaczkową (nielimitowane czasowo) w cenie 
11PLN(normalny)/9,5 PLN(ulgowy) zamiast ceny regularnej 22/19 PLN 
Wejście do strefy FIT (nielimitowane czasowo) w cenie 10 PLN zamiast 
ceny regularnej 20 PLN. 
1h zabawy w strefie dla dzieci Mini Rock (ścianki wspinaczkowe dla dzieci, 
mini park linowy) w cenie 12,5 PLN zamiast ceny regularnej 25PLN. 
 

Virtual Cinema 
CHR Plaza 
ul. Broniewskiego 90 
87-100 Toruń 
tel. +48 579 643 003 

-50% na cały repertuar filmowy (15 filmów) 
Cena regularna: 20 zł 
Cena po rabacie -50%: 10 zł 

(w przypadku kolejek możliwe jest skorzystania za jednym razem tylko z 
jednego seansu) 

Przykładowe dostępne seanse: 
Zwariowany wyścig 
Gigantyczna karuzela 
Adrenalina 
Ekstremalny skate 
Szaleni rowerzyści 
Opowieść wigilijna 
Wesoła kolejka 
Park dinozaurów 

Oferta dostępna w dniach 20-22 kwietnia 2018 (od piątku do niedzieli 
włącznie). 

YASUMI 
ul. Ślaskiego 2 
(obok OBI) 
87-100 Toruń 

 

1. Fotoepilacja pach (stała cena 99 zł) – trwała depilacja pach za pomocą 
światła cena po rabacie 49 zł 
2. Peeling kawitacyjny twarzy z maską (stała cena 100zł) cena po rabacie 50 
zł 
3. zabieg odchudzający zimnym laserem (stała cena 150 zł) cena po rabacie 
75 zł 

Zabieg w sposób kontrolowany i nieinwazyjny pozwala skutecznie 
wymodelować każdą partię ciała dotkniętą nadmiarem tkanki tłuszczowej 

 



REKREACJA więcej informacji na ww.torunzapolceny.pl 
5aSec – prania chemiczna 
Centrum Handlowe Kometa, 
ul. Grudziądzka 162  
87-100 Toruń 
5aSec – prania chemiczna 
Centrum Handlowe Bielawy, 
ul. Olsztyńska 8 
87-100 Toruń 
 

niedziela 22 kwietnia niehandlowa 

Oferta w ramach akcji Toruń za pół ceny wiosna 2018 
-50% na pranie płaszczy i kurtek, w tym kurtek puchowych  z usługą 
zabezpieczenia tkaniny wierzchniej (impregnacja, antymole, apretura) 
*promocje nie łączą się 
 

Akademia Nauki Ewelina 
Kornowicz 
ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 
Toruń 
tel.: 56-652-17-18 

1.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom A1; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 
2.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom A2; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 
3.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom B1; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 
4.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom B2; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 

Akai makijaż permanentny i 
kosmetyka 
Szosa Chełmińska 235, Toruń 
tel 574 890 524 

1. Makijaż permanentny brwi metodą ombre – 375 zł zamiast 750 zł 
2. Makijaż permanentny ust – usta pełne – 450 zł zamiast 900 zł 
3. Makijaż permanentny kreski na powiece górnej – 250 zł zamiast 500 zł 
4. Mezoterapia mikroigłowa twarzy – 100 zł zamiast 200 zł 
5. Lipoliza iniekcyjna, likwidacja tkanki tłuszczowej na brzuchu – 150 zł 
zamiast 300 zł 
6. Peeling kwasami owocowymi na twarz – 75 zł zamiast 150 zł 
7. Odmładzający zabieg z retinolem – 95 zamiast 190 zł 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. Liczba dostępnych 
zabiegów – ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

tel 574 890 524 
Basen w Copernicus Toruń Hotel 
Ul. Bulwar Filadelfijski 11 
+ 48 517 831 316 

BILET BASEN 1 H – 15,00/7,50 zł 
BILET BASEN + SAUNA 1 H – 20,00/10,00 zł 
BILET ULGOWY 1 H – 7,00/3,50 zł 
KARNET 10 WEJŚCIOWY NA BASEN (1 WEJŚCIE – 60 MINUT) 
120,00/60,00 zł 

Bowling Center w Hotelu 
Copernicus 
COPERNICUS TORUŃ HOTEL 
Bulwar Filadelfijski 11| 87-100 
Toruń | POLAND 

GODZINA GRY W KRĘGLE – 85/40 ZŁ – TOR 

GODZINA GRY W BILARD – 25/12 ZŁ 

JEDNA GRA W KRĘGLE – 16/8 ZŁ 

 
Centrum Formy 
Pawilon Centralny Centrum 
Bumar 
Lelewela 33 
www.centrumformy.pl 
biuro@centrumformy.pl 
tel.  600 030 011 

-50% na wynajem sali do gry w piłkę nożną (futsal): 50zł po rabacie 25zł 
(obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna) 
-50% na bilet (jednodniowy) wstępu na siłownie (open): 25zł po rabacie 
12,50zł 
-50% na koktajl białkowy: 5zł po rabacie 2,50zł 

 
Centrum Kreatywności 
Bricks4Kidz 
ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 
Toruń 
504 913 365 

Robotyka dla Juniora [7-9 lat] – cena regularna 60 zł / cena po rabacie 30 zł 
(2 h warsztatów) 
Buduję i wiem [5-6 lat] – cena regularna 60 zł / cena po rabacie 30 zł (2 h 
warsztatów) 
Młody Robotyk [9-12 lat] – cena regularna 105 zł / cena po rabacie 52,5 (4 
h warsztatów) 
Programowanie z Dash i Dot [7-11 lat] – cena regularna 60 zł / cena po 
rabacie 30 zł 

Rezerwacje miejsc: 



http://bit.ly/TorunZa50procent 
tel. 504 913 365 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Centrum Sportu i Rekreacji 
„Olender” Sp. z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 
Cierpice 
56 622 06 06, kom. 519 647 349 
recepcja@olender.info 

SPA & Wellness Olender: 50% rabatu na zabiegi na twarz z linii 
YONELLE MEDESTHETIC 
Zabieg odżywczy i nawilżający Contra-Dry 80 zł zamiast 160 zł 
Zabieg dla skóry naczynkowej Contra-Redness 84,50 zł zamiast 169 zł 
Zabieg oczyszczający dla skóry tłustej/mieszanej Contra-Sebum 79,50 zł 
zamiast 159 zł 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja zabiegu! 
Tel: 519 647 349 
 

Dental Republic, 
Heleny Piskorskiej 15 
Dental Republic, 
Koszalińska 16 
Dental Republic, 
Storczykowa 2 
Dental Republic, 
Szosa Chełmińska 16 
Dental Republic, 
Zbożowa 47A 

Tel.: 533 996 439 

 

Profesjonalna higiena jamy ustnej – usuwanie kamienia nazębnego, 
piaskowanie zębów, polerowanie oraz instruktaż higieny jamy ustnej 

Cena regularna pakietu – 250 zł 

Cena w czasie trwania akcji – 125 zł 

Wybielanie gabinetowe lampą Beyond – profesjonalne wybielanie 
gabinetowe lampą Beyond to prosty sposób na śnieżnobiały uśmiech 

Cena regularna – 1400 

Cena w czasie trwania akcji – 699 zł 

wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, liczba zabiegów 
ograniczona:  

Tel.: 533 996 439 
DepilConcept Centrum 
Fotodepilacji i Fotoodmładzania 
ul. Lelewela 32/2, 87-100 Toruń 
Tel.: 694 77 27 37 

-50% NA JEDNORAZOWY ZABIEG TRWAŁEJ DEPILACJI 
MAKSYMALNIE 4 STREF. 
-50% NA JEDNORAZOWY ZABIEG FOTOTERAPII NA TRĄDZIK 
-50% NA JEDNORAZOWY ZABIEG FOTOODMŁADZANIA TWARZY 

EKOPRAL. Pralnia chemiczna 
Pralnia wodna. 
87-100 Toruń, ul. Szumana 2 
tel. 56 652 10 87, 788 938 737 
mail: info@ekopral.eu 

Wiosenne czyszczenie garderoby! Oferta 50% rabatu „Toruń za pół ceny” w 
pralni EKOPRAL obejmuje usługi serwisu pralniczego czyszczenia 
chemicznego lub prania wodnego odzieży: 

Spodnie, spódnica_______________________________21,99 zł po rabacie 
10,99 zł 

Marynarka, żakiet_______________________________25,99 zł po rabacie 
12,99 zł 

Kurtka nieocieplana _____________________________30,99 zł po rabacie 
15,49 zł 

Kurtka ocieplana________________________________34,99 zł po rabacie 
17,49 zł 

Płaszcz nieocieplany_____________________________32,99 zł po rabacie 
16,49 zł 

Płaszcz ocieplany _______________________________39,99 zł po rabacie 
19,99 zł 

Kurtka puchowa ________________________________45,99 zł po rabacie 



22,99 zł 

Kurtka puchowa /¾ i więcej/ ______________________55,99 zł po rabacie 
27,99 zł 

Kożuch /mniej niż ¾/ ____________________________79,99 zł po rabacie 
39,99 zł 

Kożuch /¾ i więcej/ _____________________________99,99 zł po rabacie 
49,99 zł 

Kurtka skórzana, zamszowa /mniej niż ¾ / ___________69,99 zł po rabacie 
34,99 zł 

Kurtka skórzana, zamszowa /¾ i więcej/ ____________ 89,99 zł po rabacie 
44,99 zł 

Sukienka komunijna  ____________________________49,99 zł po rabacie 
24,99 zł 

Usługi dodatkowe serwisu pralniczego dla odzieży: 

APRETURA  ____________________________________8,99 zł po 
rabacie 4,49 zł 

AntyMOLE  _____________________________________8,99 zł po 
rabacie 4,49 zł 

IMPREGNACJA ____________________________od 8,99 zł po rabacie 
od 4,49 zł 

Rabat 50% TORUŃ ZA PÓŁ CENY nie łączy się z innymi rabatami i 
ofertami promocyjnymi. 

 
Estetica 

ul. Mohna 52-54 lok 5 
tel. 697 442 999 

-50% na cennik kosmetyczny oprócz zabiegów manicure i pedicure 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. 

tel. 697 442 999 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Makijaż permanentny 
Brwi 400 zł zamiast 800 zł 
Kreska oko 200 zł zamiast 400 zł 
Kontur ust z wypełnieniem 400 zł zamiast 800 zł  

Liczba zabiegów ograniczona, decyduje kolejność zapisów. 
Zapisy telefoniczne: tel. 697 442 999 

Fiore Kosmetologia Estetyczna 
Winczakiewicz & Rachowska 
ul. Dąbrowskiego 6 
87 – 100 Toruń 
tel. 696 245 170 

Oferta ważna w dniach 20-21.04.2018. Karnety na zabiegi można 
wykorzystać przez okres 6 m-cy (w przypadku serii zabiegów liczy się data 
rozpoczęcia pierwszego zabiegu). 

1. Icoone modelowanie sylwetki – rabat 50% dotyczy pojedynczych 



zabiegów lub całej serii (nie dotyczy zakupu kostiumu) 

 np. 1 zabieg 50 minutowy – 115 zł zamiast 230 zł (koszt kostiumu 
80 zł) 

 np. seria 5 zabiegów 50 minutowych – 512,50 zł zamiast 1025 zł 
(koszt kostiumu do zabiegu 50 zł) 

 np. seria 10 zabiegów 50 minutowych – 900 zł zamiast 1800 zł 
(kostium gratis) 

2. Depilacja laserowa Light sheer – rabat 50% na drugi zabieg (przy 
zakupie zabiegu na 2 okolice, dotyczy tańszego zabiegu) 

– np. łydki z kolanami i przedramiona – 400 zł + 150 zł (zamiast 400 zł + 
300 zł). 

3. Depilacja laserowa Light Sheer – rabat 50% na serię 4 zabiegów na 
drugą okolicę (dotyczy tańszej serii) 

– np. łydki z kolanami i bikini pełne – 1120 zł + 560 zł (zamiast 1120 zł + 
1120 zł) 

4. Przy zakupie 3 dowolnych kosmetyków – trzeci najtańszy za pół 
ceny 

Pełen cennik zabiegów Icoone i depilacji laserowej Light Sheer dostępny na 
stronie internetowej www.fiore-estetica.pl 

FUTSAL KIDS TORUŃ 
tel. 781 102 833 
futsalkids2014@gmail.com 

Trening futsalu dla dzieci 5-12 lat, w różnych grupach wiekowych i 
lokalizacjach – szczegóły poniżej. 
Cena za 2 treningi 15 zł (cena promocyjna, po rabacie) realizowane do 
końca maja 2018 r. 
zapisy do 22 kwietnia (lub szybciej) 
Prosimy o rezerwację miejsca w grupie (liczba uczestników na treningu 
ograniczona)  tel. 781 102 833 
Do wyboru kategorie wiekowe od rocznika 2012 do 2004 w 3 lokalizacjach 
(Rubinkowo, Wrzosy, Chełmińskie Przedmieście) 
do końca kwietnia treningi odbywają się na salach gimnastycznych, w maju 
„wychodzimy” z hali, a treningi będą na Orliku. 

Grota Solna Yodo 
Uniwersyteckie Centrum 
Sportowe w Toruniu 
ul. Św. Józefa 17 
tel.500-520-290 oraz 663-737-
665 

W naszej grocie solnej oferujemy seanse inhalacyjne połączone z 
muzykoterapią 

(z ramienia Instytutu Muzykoterapii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Bydgoszczy pod kierownictwem prof. Wojciecha Pospiech) i 
koloroterapią. 

Cena biletów w ramach akcji Toruń za pół ceny wiosna 2018 

bilet normalny 18 zł – 50%= 9 zł 

bilet ulgowy 15 zł  – 50% = 7,50 zł 

karnet na 10 wejść normalny 130 zł – 50% = 65 zł (liczba ograniczona – 
decyduje kolejność zakupu) 

Pracownia Witraży Intek-Art. 
Sławomir Intek 
Toruń ul. Szewska 8 
602 272 005, 696 805 173 

Zapraszamy do odbycia fascynującej podróży 

do  świata  kolorowych  witraży pod  tytułem: 



intekart@o2.pl 
www: intekart.pl 

„ JAK   POWSTAJE   WITRAŻ ” 

Poznamy  historię  oraz  zapomniane  techniki 

średniowiecznego warsztatu witrażowego. 

(czas: około 60 minut, grupa maksymalnie 16 osób) 

–  piątek     20.04.2018   godz.  14.00,  16.00 

–  sobota    21.04.2018   godz. 10.30,  12,00,  13.30 

–  niedziela  22.04.2018   godz. 10.30,  12.00,  13.30 

–  ceny biletów 10,00 zł ( t.j. 50% ceny regularnej) 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsca w grupie: 602 272 005 
Joanna Mróz Elite 
Lingerist 
Makijaż Permanentny 
LTL Toruń 
Ul. Chabrowa 24a/2 

makijaż permanentny  ust 
(kontur+wypełnienie) 
1400 zł minus 50% 

makijaż permanentny 
brwi 
1400 zł minus 50 % 

kreski zagęszczające 
rzęsy – górne 
500 zł minus 50% 
 

JOANNA SALON 
KOSMETYCZNY 
ul. Zbożowa 45B/97A, 87-100 
Toruń 
tel. +48609105575 

Zabieg bankietowy Strong Lift Up (peeling enzymatyczny + serum + maska 
+ krem) 50 zł zamiast 100 zł 
Zabieg ultra-nawilżający z 3 rodzajami kwasu hialuronowego (koncentrat 
wprowadzony manualnie lub aparaturowo + maska hydrospheric) 50 zł 
zamiast 100 zł 
Zabieg diamentowy powiew młodości (diamentowe serum liftingujące 
wprowadzone manualnie lub aparaturowo + maska o działaniu silnie 
liftingującym) 60 zł zamiast 120 zł 
Endermologia B-flexy (pojedynczy zabieg) 50 zł zamiast 100 zł 
Masaż liftingujący twarzy ANTI-AGING dr Piątkowskiego 25 zł zamiast 
50 zł  
Masaż relaksacyjny (plecy+nogi) 60 zł zamiast 120 zł 

KJM SERWIS 
ul. Stanisława Staszica 10B 
tel. 539 499 994 
serwis@kjmserwis.pl 
jmserwis.pl 

Szkło hartowane na telefon cena przed promocja 25 zł , po promocji 12,50 
zł 
Futerał gumowy na telefon w cenie przed promocja 25-30 zł , po promocji 
12,50 – 15 zł 
Futerał z klapką na telefon w cenie przed promocja 30-35 zł, po promocji 15 
– 17,50 zł 

Centrum Sportu i Rekreacji 
„Olender” Sp. z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 
Cierpice 
56 622 06 06, kom. 519 647 349 
recepcja@olender.info 

Kręgielnia CSiR Olender: 50% rabatu na grę w kręgle: 
– w piątek: 3,50 zł zamiast 7 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 20 zł zamiast 40 zł za godzinę gry na jednym torze 
– w weekend: 4 zł zamiast 8 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 24,50 zł za godzinę gry na jednym torze zamiast 49 zł 
50% rabatu na grę w bilard: 7 zł za godzinę gry zamiast 14 zł 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna: 56 622 06 06, kom. 
519 647 349 

Lalen 

Pawilon Centralny Centrum 

– 50% na pedicure + lakier hybrydowy: 120zł po rabacie 60zł 
– 50% na depilację nóg: 50zł po rabacie 25zł 
– 50% na zabieg nawilżający Klapp Cosmetics: 150zł po rabacie 75zł 



Bumar 
Wejście obok siłowni Centrum 
Formy 
Lelewela 33 
www.lalen.pl 
lalen@lalen.pl 
tel. 511 340 111 
Lodowisko TOR-TOR MOSiR 
Adres: gen. Józefa Bema 23/29,  
87-100 Toruń 
Telefon:56 622 67 00 

 

-50% za wejście na ślizgawkę w dniu 22.04 o godzinie 16.45 (50 minut) 

Mini aquapark MOSiR 
Ul. gen. Józefa Hallera 79 
87-100 Toruń 
Telefon:56 651 38 56 

 

-50% za dwugodzinne wejście do aquaparku 

MR MINIT 
Centrum Handlowe Kometa 
ul. Grudziądzka 162 
87-100 Toruń 

1. Zelowanie obuwia damskiego – cena reg. 35 zł, po rabacie 17.50, 

2. Zelowanie obuwia męskiego – cena reg. 35 zł, po rabacie 17.50, 

3. Ozonowanie obuwia damskiego – cena reg. 15 zł, po rabacie 7.50. 

4. Ozonowanie obuwia męskiego – cena reg. 15 zł, po rabacie 7.50. 

Dodatkowo: drugi klucz domowy za połowę ceny, cen reg. 18 – 62 zł, po 
rabacie 9 – 31. 

MobArt – Artur Miszczuk 
87-100 Toruń 
Ul Małe Garbary 26b/7 
Tel 534 695 642 

1.      Pranie wnętrza auta 5 osobowego (dla akcji TzPC 150 zł) 
– odkurzanie wnętrza auta na sucho, 
– pranie 2 przednich foteli oraz tylnej kanapy, 
– czyszczenie boczków drzwiowych, 
– pranie wykładziny podłogowej, 
– czyszczenie podsufitki, 
– pranie dywaników samochodowych, 
– dojazd na terenie Torunia. 
2.      Pranie siedzeń samochodowych auta 5 osobowe: (dla akcji TzPC 90 
zł) 
– odkurzanie foteli na sucho, 
– pranie 2 przednich foteli oraz tylnej kanapy w autach 5-cio osobowych, 
– dojazd na terenie Torunia. 
3.      Pranie siedzeń samochodowych auta 7 osobowe: (dla akcji TzPC 120 
zł) 
– odkurzanie foteli na sucho, 
– pranie 2 przednich foteli oraz tylnej kanapy w autach 5-cio osobowych, 
– dojazd na terenie Torunia. 
Ze strony zamawiającego usługę wymagane jest zapewnienie źródła 
zasilania 220V, miejsca do wykonania usługi (szczególnie przy praniu 
tapicerki samochodowej, auto nie może stać na ulicy, ani w innym miejscu 
gdzie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu. Dozwolone miejsca to 
podwórko, podjazd przed domem, garaż. Niedozwolone miejsca ulica, 
chodniki, parkingi publiczne, parkingi pod blokami). 

Open The Door 
ul. Piekary 11/1 
731-325-253 
kontakt@open-the-door.pl 

Oferta obejmuje rabat 50% na rozgrywkę dla minimum 5 osób w pokoju: 
– ZLOT CZAROWNIC – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– KOLEKCJONER TWARZY – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– NAWIEDZONY HOTEL – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– SEKRETNA RECEPTURA – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– OCEAN STRACHU – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 



Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu tylko drogą telefoniczną 731 
325 253. 
Liczba rezerwacji ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

ul. WIELKIE GARBARY 21 
87-100 TORUŃ 
TEL. 517 358 522 
EMAIL: 
phoenixrisingtattoo@wp.pl 

TATUAŻ – SESJA CAŁODNIOWA 
MACIEJ PNIEWSKI 1500 ZŁ/750 ZŁ 
MARTYNA PICHALSKA 1200 ZŁ/600 ZŁ 
DAWID FALKOWSKI 800 ZŁ/400 ZŁ 
ADARIANNA GRZELAK 500 ZŁ/250 ZŁ 
MAKIJAŻ PERMANENTNY 
USTA 1000 ZŁ/500 ZŁ 
BRWI 900 ZŁ/450 ZŁ 
KRESKI GÓRNE 550 ZŁ/275 ZŁ 
KRESKI DOLNE 350 ZŁ/175 ZŁ 
PIERCING 
70 ZŁ/35 ZŁ 
100 ZŁ/50ZŁ 
120 ZŁ/60 ZŁ 

WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA TERMINU. LICZBA 
USŁUG OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

tel. 517-358-522 

 
Roll School Paulina Zembrzuska 
ul. Bema 18/71 
535 716 741 
rollschooltorun@gmail.com 

Zajęcia grupowe 20 zł/os – po rabacie 10 zł/osobę 

Salon Kosmetyczny SEKRETY 
URODY 
Ul. Chełmińska 10, 87-100 Toruń 
Tel. +48 603151805 

1. Makijaż permanentny -50% 
Brwi 400zł zamiast 800zł 
Kreski na powiekach góra lub dół 150zł zamiast 300zł 
Usta 475zł zamiast 950zł 

2. Zabiegi na twarz -50% 
Eksfoliacja-złuszczanie kwasami 35zł zamiast 70zł 

Mikrodermabrazja 
twarz 47zł zamiast 89zł 
 
Peeling kawitacyjny + światło terapia LED :  
Twarz 37zł zamiast  75zł 

Sonoforeza dogłębne nawilżanie 
twarz 35zł zamiast 70zł 

Mezoterapia bezigłowa: 
50zł zamiast 100zł 

3. Manicure hybrydowy rabat 40%  30zł zamiast 50zł 

Z promocji na hasło „Toruń za pół ceny” będzie  można skorzystać dwa 
tygodnie po promocyjnym  weekendzie ZAPRASZAMY ! 

SOLARIUM CALIFORNIA 
Pawilon Centralny Centrum 
Bumar 
LELEWELA 33 
603 047 300 

-50% NA WSZYSTKIE TUBY KOSMETYKÓW DO OPALANIA 



Centrum Sportu i Rekreacji 
„Olender” Sp. z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 
Cierpice 
56 622 06 06, kom. 519 647 349 

Kręgielnia CSiR Olender: 50% rabatu na grę w kręgle: 
– w piątek: 3,50 zł zamiast 7 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 20 zł zamiast 40 zł za godzinę gry na jednym torze 
– w weekend: 4 zł zamiast 8 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 24,50 zł za godzinę gry na jednym torze zamiast 49 zł 
50% rabatu na grę w bilard: 7 zł za godzinę gry zamiast 14 zł 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna: 56 622 06 06, kom. 
519 647 349 

Studio Creative 
Ul. Chabrowa 24a/2 
87-100 Toruń 

Mikrodermabrazja 84,50 zł zamiast 169 zł 
Body wrap 99,50 zł zamiast 199 zł (peeling ciała plus elektrosauna zabieg 
trwa około godziny) 
Kwasy na twarz 99,50 zł zamiast 200 zł 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, liczba zabiegów 
ograniczona: tel. 56 637 62 8 

Studio Urody Ambroziak 
Szosa Chełmińska 124 E, 
87-100 Toruń 
690 022 106 

Pełen zabieg normalizująco – oczyszczający z użyciem 
ultradźwięków(peeling kawitacyjny + sonoforeza+ serum + maska) – 80 zł 
zamiast 160 zł 

Mikrodermabrazja twarzy (serum + maska algowa)- 65 zł zamiast 130 

Luksusowy zabieg odmładzająco- rozświetlający ze złotem koloidalnym 
VIVIEAN GOLD (peeling + serum+ masaż + maska) – 90 zł zamiast 180 zł 

Liczba zabiegów ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy o 
kontakt telefoniczny: 690 022 106 

Szkoła Językowa KIDS, 
Katarzyna Dzimitko 
ul. Rynek Nowomiejski 23/1a, 
87-100 Toruń 
tel. 533 834 333 

Semestr języka angielskiego dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej; 
2h(70minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 799zł, cena po zniżce 399zł. 

Semestr języka angielskiego dla dzieci klas 4-7 szkoły podstawowej; 
2h(90minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 899zł, cena po zniżce 449zł. 

Semestr języka niemieckiego dla dzieci klas 4-7 szkoły podstawowej; 
2h(90minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 899zł, cena po zniżce 449zł. 

Semestr języka angielskiego dla  młodzieży (klasa 8 SP, gimnazjum, 
liceum) 
2h(90minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 949zł, cena po zniżce 469zł. 

Speak Up Learning Sp. z o.o. 
ul.Prosta 19 
87-100 Toruń 
reception.tor-01@speak-up.pl 
telefon: 695-216-321 

1) 2-poziomowy kurs j. angielskiego: 

cena przed rabatem: 3180 złotych 

po rabacie 50%:1590 złotych 

czas trwania kursu: 6 miesięcy 

ilość zajęć: 80 zajęć w tym 40 lekcji po 60 minut zajęć warsztatowych z 
lektorem (do wyboru zajęcia z konwersacji, gramatyki, praktycznych 
umiejętności) oraz 40 h zajęć interaktywnych po 60 minut) + dodatkowe 
zajęcia z fonetyki (raz w tygodniu, dostępne dla Słuchaczy od poziomu 
podstawowego) oraz wyjścia pozalekcyjne z lektorami szkoły (raz w 
miesiącu) 



materiały: 2 podręczniki +dodatkowe materiały na warsztaty w cenie kursu 

płatność za kurs: 200zł wpisowe, 6 rat x 231 złotych 

dostęp do zajęć: stacjonarnie w szkole przy ul. Prostej 19 w Toruniu, online 
od pon-sob od godz. 6:00-23:00 

2) 3-poziomowy kurs j. angielskiego: 

cena przed rabatem: 4770 złotych 

po rabacie 50%: 2385 złotych 

czas trwania kursu: 10 miesięcy 

ilość zajęć: 120 zajęć w tym 60 lekcji po 60 minut zajęć warsztatowych z 
lektorem (do wyboru zajęcia z konwersacji, gramatyki, praktycznych 
umiejętności) oraz 60 h zajęć interaktywnych po 60 minut) + dodatkowe 
zajęcia z fonetyki (raz w tygodniu, dostępne dla Słuchaczy od poziomu 
podstawowego) oraz wyjścia pozalekcyjne z lektorami szkoły (raz w 
miesiącu) 

materiały: 3 podręczniki +dodatkowe materiały na warsztaty w cenie kursu 

płatność za kurs: 200zł wpisowe, 10 rat x 218,5 złotych 

dostęp do zajęć: stacjonarnie w szkole przy ul. Prostej 19 w Toruniu, online 
od pon-sob od godz. 6:00-23:00 

3) 4-poziomowy kurs j. angielskiego: 

cena przed rabatem: 6360 złotych 

cena po rabacie 50%:3180 złotych 

czas trwania kursu: 12 miesięcy+4 miesiące 

ilość zajęć: 160 zajęć w tym 80 lekcji po 60 minut zajęć warsztatowych z 
lektorem (do wyboru zajęcia z konwersacji, gramatyki, praktycznych 
umiejętności) oraz 80 h zajęć interaktywnych po 60 minut) + dodatkowe 
zajęcia z fonetyki (raz w tygodniu, dostępne dla Słuchaczy od poziomu 
podstawowego) oraz wyjścia pozalekcyjne z lektorami szkoły (raz w 
miesiącu) 

materiały: 4 podręczniki +dodatkowe materiały na warsztaty w cenie kursu 

płatność za kurs: 200zł wpisowe, 16 rat x 186,25 złotych 

dostęp do zajęć: stacjonarnie w szkole przy ul. Prostej 19 w Toruniu, online 
od pon-sob od godz. 6:00-23:00 

TEB Edukacja 
ul Lelewela 33 
87-100 Toruń 
Telefon: 56 660 91 12 
torun@teb.pl 
teb.pl/torun 

Wybrane płatne kierunki Szkoły Medycznej -50% 
Wybrane kursy -50% 
Wybrane płatne kierunki Szkoły Policealnej -50% 

szczegóły na miejscu lub telefonicznie: 56 660 91 12. 
Liczba miejsc ograniczona w zależności od kierunku, decyduje kolejność 



zgłoszeń. 
 

U Rock Centrum wspinaczkowo-
sportowe 

ul. Grudziądzka 122A, Toruń 
500-140-033 
kontakt@urock.com.pl 

Wejście na ściankę wspinaczkową (nielimitowane czasowo) w cenie 
11PLN(normalny)/9,5 PLN(ulgowy) zamiast ceny regularnej 22/19 PLN 
Wejście do strefy FIT (nielimitowane czasowo) w cenie 10 PLN zamiast 
ceny regularnej 20 PLN. 
1h zabawy w strefie dla dzieci Mini Rock (ścianki wspinaczkowe dla dzieci, 
mini park linowy) w cenie 12,5 PLN zamiast ceny regularnej 25PLN. 
 

Virtual Cinema 
CHR Plaza 
ul. Broniewskiego 90 
87-100 Toruń 
tel. +48 579 643 003 

-50% na cały repertuar filmowy (15 filmów) 
Cena regularna: 20 zł 
Cena po rabacie -50%: 10 zł 

(w przypadku kolejek możliwe jest skorzystania za jednym razem tylko z 
jednego seansu) 

Przykładowe dostępne seanse: 
Zwariowany wyścig 
Gigantyczna karuzela 
Adrenalina 
Ekstremalny skate 
Szaleni rowerzyści 
Opowieść wigilijna 
Wesoła kolejka 
Park dinozaurów 

Oferta dostępna w dniach 20-22 kwietnia 2018 (od piątku do niedzieli 
włącznie). 

YASUMI 
ul. Ślaskiego 2 
(obok OBI) 
87-100 Toruń 

 

1. Fotoepilacja pach (stała cena 99 zł) – trwała depilacja pach za pomocą 
światła cena po rabacie 49 zł 
2. Peeling kawitacyjny twarzy z maską (stała cena 100zł) cena po rabacie 50 
zł 
3. zabieg odchudzający zimnym laserem (stała cena 150 zł) cena po rabacie 
75 zł 

Zabieg w sposób kontrolowany i nieinwazyjny pozwala skutecznie 
wymodelować każdą partię ciała dotkniętą nadmiarem tkanki tłuszczowej 

 



REKREACJA więcej informacji na ww.torunzapolceny.pl 
5aSec – prania chemiczna 
Centrum Handlowe Kometa, 
ul. Grudziądzka 162  
87-100 Toruń 
5aSec – prania chemiczna 
Centrum Handlowe Bielawy, 
ul. Olsztyńska 8 
87-100 Toruń 
 

niedziela 22 kwietnia niehandlowa 

Oferta w ramach akcji Toruń za pół ceny wiosna 2018 
-50% na pranie płaszczy i kurtek, w tym kurtek puchowych  z usługą 
zabezpieczenia tkaniny wierzchniej (impregnacja, antymole, apretura) 
*promocje nie łączą się 
 

Akademia Nauki Ewelina 
Kornowicz 
ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 
Toruń 
tel.: 56-652-17-18 

1.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom A1; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 
2.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom A2; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 
3.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom B1; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 
4.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom B2; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 

Akai makijaż permanentny i 
kosmetyka 
Szosa Chełmińska 235, Toruń 
tel 574 890 524 

1. Makijaż permanentny brwi metodą ombre – 375 zł zamiast 750 zł 
2. Makijaż permanentny ust – usta pełne – 450 zł zamiast 900 zł 
3. Makijaż permanentny kreski na powiece górnej – 250 zł zamiast 500 zł 
4. Mezoterapia mikroigłowa twarzy – 100 zł zamiast 200 zł 
5. Lipoliza iniekcyjna, likwidacja tkanki tłuszczowej na brzuchu – 150 zł 
zamiast 300 zł 
6. Peeling kwasami owocowymi na twarz – 75 zł zamiast 150 zł 
7. Odmładzający zabieg z retinolem – 95 zamiast 190 zł 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. Liczba dostępnych 
zabiegów – ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

tel 574 890 524 
Basen w Copernicus Toruń Hotel 
Ul. Bulwar Filadelfijski 11 
+ 48 517 831 316 

BILET BASEN 1 H – 15,00/7,50 zł 
BILET BASEN + SAUNA 1 H – 20,00/10,00 zł 
BILET ULGOWY 1 H – 7,00/3,50 zł 
KARNET 10 WEJŚCIOWY NA BASEN (1 WEJŚCIE – 60 MINUT) 
120,00/60,00 zł 

Bowling Center w Hotelu 
Copernicus 
COPERNICUS TORUŃ HOTEL 
Bulwar Filadelfijski 11| 87-100 
Toruń | POLAND 

GODZINA GRY W KRĘGLE – 85/40 ZŁ – TOR 

GODZINA GRY W BILARD – 25/12 ZŁ 

JEDNA GRA W KRĘGLE – 16/8 ZŁ 

 
Centrum Formy 
Pawilon Centralny Centrum 
Bumar 
Lelewela 33 
www.centrumformy.pl 
biuro@centrumformy.pl 
tel.  600 030 011 

-50% na wynajem sali do gry w piłkę nożną (futsal): 50zł po rabacie 25zł 
(obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna) 
-50% na bilet (jednodniowy) wstępu na siłownie (open): 25zł po rabacie 
12,50zł 
-50% na koktajl białkowy: 5zł po rabacie 2,50zł 

 
Centrum Kreatywności 
Bricks4Kidz 
ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 
Toruń 
504 913 365 

Robotyka dla Juniora [7-9 lat] – cena regularna 60 zł / cena po rabacie 30 zł 
(2 h warsztatów) 
Buduję i wiem [5-6 lat] – cena regularna 60 zł / cena po rabacie 30 zł (2 h 
warsztatów) 
Młody Robotyk [9-12 lat] – cena regularna 105 zł / cena po rabacie 52,5 (4 
h warsztatów) 
Programowanie z Dash i Dot [7-11 lat] – cena regularna 60 zł / cena po 
rabacie 30 zł 

Rezerwacje miejsc: 



http://bit.ly/TorunZa50procent 
tel. 504 913 365 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Centrum Sportu i Rekreacji 
„Olender” Sp. z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 
Cierpice 
56 622 06 06, kom. 519 647 349 
recepcja@olender.info 

SPA & Wellness Olender: 50% rabatu na zabiegi na twarz z linii 
YONELLE MEDESTHETIC 
Zabieg odżywczy i nawilżający Contra-Dry 80 zł zamiast 160 zł 
Zabieg dla skóry naczynkowej Contra-Redness 84,50 zł zamiast 169 zł 
Zabieg oczyszczający dla skóry tłustej/mieszanej Contra-Sebum 79,50 zł 
zamiast 159 zł 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja zabiegu! 
Tel: 519 647 349 
 

Dental Republic, 
Heleny Piskorskiej 15 
Dental Republic, 
Koszalińska 16 
Dental Republic, 
Storczykowa 2 
Dental Republic, 
Szosa Chełmińska 16 
Dental Republic, 
Zbożowa 47A 

Tel.: 533 996 439 

 

Profesjonalna higiena jamy ustnej – usuwanie kamienia nazębnego, 
piaskowanie zębów, polerowanie oraz instruktaż higieny jamy ustnej 

Cena regularna pakietu – 250 zł 

Cena w czasie trwania akcji – 125 zł 

Wybielanie gabinetowe lampą Beyond – profesjonalne wybielanie 
gabinetowe lampą Beyond to prosty sposób na śnieżnobiały uśmiech 

Cena regularna – 1400 

Cena w czasie trwania akcji – 699 zł 

wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, liczba zabiegów 
ograniczona:  

Tel.: 533 996 439 
DepilConcept Centrum 
Fotodepilacji i Fotoodmładzania 
ul. Lelewela 32/2, 87-100 Toruń 
Tel.: 694 77 27 37 

-50% NA JEDNORAZOWY ZABIEG TRWAŁEJ DEPILACJI 
MAKSYMALNIE 4 STREF. 
-50% NA JEDNORAZOWY ZABIEG FOTOTERAPII NA TRĄDZIK 
-50% NA JEDNORAZOWY ZABIEG FOTOODMŁADZANIA TWARZY 

EKOPRAL. Pralnia chemiczna 
Pralnia wodna. 
87-100 Toruń, ul. Szumana 2 
tel. 56 652 10 87, 788 938 737 
mail: info@ekopral.eu 

Wiosenne czyszczenie garderoby! Oferta 50% rabatu „Toruń za pół ceny” w 
pralni EKOPRAL obejmuje usługi serwisu pralniczego czyszczenia 
chemicznego lub prania wodnego odzieży: 

Spodnie, spódnica_______________________________21,99 zł po rabacie 
10,99 zł 

Marynarka, żakiet_______________________________25,99 zł po rabacie 
12,99 zł 

Kurtka nieocieplana _____________________________30,99 zł po rabacie 
15,49 zł 

Kurtka ocieplana________________________________34,99 zł po rabacie 
17,49 zł 

Płaszcz nieocieplany_____________________________32,99 zł po rabacie 
16,49 zł 

Płaszcz ocieplany _______________________________39,99 zł po rabacie 
19,99 zł 

Kurtka puchowa ________________________________45,99 zł po rabacie 



22,99 zł 

Kurtka puchowa /¾ i więcej/ ______________________55,99 zł po rabacie 
27,99 zł 

Kożuch /mniej niż ¾/ ____________________________79,99 zł po rabacie 
39,99 zł 

Kożuch /¾ i więcej/ _____________________________99,99 zł po rabacie 
49,99 zł 

Kurtka skórzana, zamszowa /mniej niż ¾ / ___________69,99 zł po rabacie 
34,99 zł 

Kurtka skórzana, zamszowa /¾ i więcej/ ____________ 89,99 zł po rabacie 
44,99 zł 

Sukienka komunijna  ____________________________49,99 zł po rabacie 
24,99 zł 

Usługi dodatkowe serwisu pralniczego dla odzieży: 

APRETURA  ____________________________________8,99 zł po 
rabacie 4,49 zł 

AntyMOLE  _____________________________________8,99 zł po 
rabacie 4,49 zł 

IMPREGNACJA ____________________________od 8,99 zł po rabacie 
od 4,49 zł 

Rabat 50% TORUŃ ZA PÓŁ CENY nie łączy się z innymi rabatami i 
ofertami promocyjnymi. 

 
Estetica 

ul. Mohna 52-54 lok 5 
tel. 697 442 999 

-50% na cennik kosmetyczny oprócz zabiegów manicure i pedicure 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. 

tel. 697 442 999 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Makijaż permanentny 
Brwi 400 zł zamiast 800 zł 
Kreska oko 200 zł zamiast 400 zł 
Kontur ust z wypełnieniem 400 zł zamiast 800 zł  

Liczba zabiegów ograniczona, decyduje kolejność zapisów. 
Zapisy telefoniczne: tel. 697 442 999 

Fiore Kosmetologia Estetyczna 
Winczakiewicz & Rachowska 
ul. Dąbrowskiego 6 
87 – 100 Toruń 
tel. 696 245 170 

Oferta ważna w dniach 20-21.04.2018. Karnety na zabiegi można 
wykorzystać przez okres 6 m-cy (w przypadku serii zabiegów liczy się data 
rozpoczęcia pierwszego zabiegu). 

1. Icoone modelowanie sylwetki – rabat 50% dotyczy pojedynczych 



zabiegów lub całej serii (nie dotyczy zakupu kostiumu) 

 np. 1 zabieg 50 minutowy – 115 zł zamiast 230 zł (koszt kostiumu 
80 zł) 

 np. seria 5 zabiegów 50 minutowych – 512,50 zł zamiast 1025 zł 
(koszt kostiumu do zabiegu 50 zł) 

 np. seria 10 zabiegów 50 minutowych – 900 zł zamiast 1800 zł 
(kostium gratis) 

2. Depilacja laserowa Light sheer – rabat 50% na drugi zabieg (przy 
zakupie zabiegu na 2 okolice, dotyczy tańszego zabiegu) 

– np. łydki z kolanami i przedramiona – 400 zł + 150 zł (zamiast 400 zł + 
300 zł). 

3. Depilacja laserowa Light Sheer – rabat 50% na serię 4 zabiegów na 
drugą okolicę (dotyczy tańszej serii) 

– np. łydki z kolanami i bikini pełne – 1120 zł + 560 zł (zamiast 1120 zł + 
1120 zł) 

4. Przy zakupie 3 dowolnych kosmetyków – trzeci najtańszy za pół 
ceny 

Pełen cennik zabiegów Icoone i depilacji laserowej Light Sheer dostępny na 
stronie internetowej www.fiore-estetica.pl 

FUTSAL KIDS TORUŃ 
tel. 781 102 833 
futsalkids2014@gmail.com 

Trening futsalu dla dzieci 5-12 lat, w różnych grupach wiekowych i 
lokalizacjach – szczegóły poniżej. 
Cena za 2 treningi 15 zł (cena promocyjna, po rabacie) realizowane do 
końca maja 2018 r. 
zapisy do 22 kwietnia (lub szybciej) 
Prosimy o rezerwację miejsca w grupie (liczba uczestników na treningu 
ograniczona)  tel. 781 102 833 
Do wyboru kategorie wiekowe od rocznika 2012 do 2004 w 3 lokalizacjach 
(Rubinkowo, Wrzosy, Chełmińskie Przedmieście) 
do końca kwietnia treningi odbywają się na salach gimnastycznych, w maju 
„wychodzimy” z hali, a treningi będą na Orliku. 

Grota Solna Yodo 
Uniwersyteckie Centrum 
Sportowe w Toruniu 
ul. Św. Józefa 17 
tel.500-520-290 oraz 663-737-
665 

W naszej grocie solnej oferujemy seanse inhalacyjne połączone z 
muzykoterapią 

(z ramienia Instytutu Muzykoterapii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Bydgoszczy pod kierownictwem prof. Wojciecha Pospiech) i 
koloroterapią. 

Cena biletów w ramach akcji Toruń za pół ceny wiosna 2018 

bilet normalny 18 zł – 50%= 9 zł 

bilet ulgowy 15 zł  – 50% = 7,50 zł 

karnet na 10 wejść normalny 130 zł – 50% = 65 zł (liczba ograniczona – 
decyduje kolejność zakupu) 

Pracownia Witraży Intek-Art. 
Sławomir Intek 
Toruń ul. Szewska 8 
602 272 005, 696 805 173 

Zapraszamy do odbycia fascynującej podróży 

do  świata  kolorowych  witraży pod  tytułem: 



intekart@o2.pl 
www: intekart.pl 

„ JAK   POWSTAJE   WITRAŻ ” 

Poznamy  historię  oraz  zapomniane  techniki 

średniowiecznego warsztatu witrażowego. 

(czas: około 60 minut, grupa maksymalnie 16 osób) 

–  piątek     20.04.2018   godz.  14.00,  16.00 

–  sobota    21.04.2018   godz. 10.30,  12,00,  13.30 

–  niedziela  22.04.2018   godz. 10.30,  12.00,  13.30 

–  ceny biletów 10,00 zł ( t.j. 50% ceny regularnej) 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsca w grupie: 602 272 005 
Joanna Mróz Elite 
Lingerist 
Makijaż Permanentny 
LTL Toruń 
Ul. Chabrowa 24a/2 

makijaż permanentny  ust 
(kontur+wypełnienie) 
1400 zł minus 50% 

makijaż permanentny 
brwi 
1400 zł minus 50 % 

kreski zagęszczające 
rzęsy – górne 
500 zł minus 50% 
 

JOANNA SALON 
KOSMETYCZNY 
ul. Zbożowa 45B/97A, 87-100 
Toruń 
tel. +48609105575 

Zabieg bankietowy Strong Lift Up (peeling enzymatyczny + serum + maska 
+ krem) 50 zł zamiast 100 zł 
Zabieg ultra-nawilżający z 3 rodzajami kwasu hialuronowego (koncentrat 
wprowadzony manualnie lub aparaturowo + maska hydrospheric) 50 zł 
zamiast 100 zł 
Zabieg diamentowy powiew młodości (diamentowe serum liftingujące 
wprowadzone manualnie lub aparaturowo + maska o działaniu silnie 
liftingującym) 60 zł zamiast 120 zł 
Endermologia B-flexy (pojedynczy zabieg) 50 zł zamiast 100 zł 
Masaż liftingujący twarzy ANTI-AGING dr Piątkowskiego 25 zł zamiast 
50 zł  
Masaż relaksacyjny (plecy+nogi) 60 zł zamiast 120 zł 

KJM SERWIS 
ul. Stanisława Staszica 10B 
tel. 539 499 994 
serwis@kjmserwis.pl 
jmserwis.pl 

Szkło hartowane na telefon cena przed promocja 25 zł , po promocji 12,50 
zł 
Futerał gumowy na telefon w cenie przed promocja 25-30 zł , po promocji 
12,50 – 15 zł 
Futerał z klapką na telefon w cenie przed promocja 30-35 zł, po promocji 15 
– 17,50 zł 

Centrum Sportu i Rekreacji 
„Olender” Sp. z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 
Cierpice 
56 622 06 06, kom. 519 647 349 
recepcja@olender.info 

Kręgielnia CSiR Olender: 50% rabatu na grę w kręgle: 
– w piątek: 3,50 zł zamiast 7 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 20 zł zamiast 40 zł za godzinę gry na jednym torze 
– w weekend: 4 zł zamiast 8 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 24,50 zł za godzinę gry na jednym torze zamiast 49 zł 
50% rabatu na grę w bilard: 7 zł za godzinę gry zamiast 14 zł 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna: 56 622 06 06, kom. 
519 647 349 

Lalen 

Pawilon Centralny Centrum 

– 50% na pedicure + lakier hybrydowy: 120zł po rabacie 60zł 
– 50% na depilację nóg: 50zł po rabacie 25zł 
– 50% na zabieg nawilżający Klapp Cosmetics: 150zł po rabacie 75zł 



Bumar 
Wejście obok siłowni Centrum 
Formy 
Lelewela 33 
www.lalen.pl 
lalen@lalen.pl 
tel. 511 340 111 
Lodowisko TOR-TOR MOSiR 
Adres: gen. Józefa Bema 23/29,  
87-100 Toruń 
Telefon:56 622 67 00 

 

-50% za wejście na ślizgawkę w dniu 22.04 o godzinie 16.45 (50 minut) 

Mini aquapark MOSiR 
Ul. gen. Józefa Hallera 79 
87-100 Toruń 
Telefon:56 651 38 56 

 

-50% za dwugodzinne wejście do aquaparku 

MR MINIT 
Centrum Handlowe Kometa 
ul. Grudziądzka 162 
87-100 Toruń 

1. Zelowanie obuwia damskiego – cena reg. 35 zł, po rabacie 17.50, 

2. Zelowanie obuwia męskiego – cena reg. 35 zł, po rabacie 17.50, 

3. Ozonowanie obuwia damskiego – cena reg. 15 zł, po rabacie 7.50. 

4. Ozonowanie obuwia męskiego – cena reg. 15 zł, po rabacie 7.50. 

Dodatkowo: drugi klucz domowy za połowę ceny, cen reg. 18 – 62 zł, po 
rabacie 9 – 31. 

MobArt – Artur Miszczuk 
87-100 Toruń 
Ul Małe Garbary 26b/7 
Tel 534 695 642 

1.      Pranie wnętrza auta 5 osobowego (dla akcji TzPC 150 zł) 
– odkurzanie wnętrza auta na sucho, 
– pranie 2 przednich foteli oraz tylnej kanapy, 
– czyszczenie boczków drzwiowych, 
– pranie wykładziny podłogowej, 
– czyszczenie podsufitki, 
– pranie dywaników samochodowych, 
– dojazd na terenie Torunia. 
2.      Pranie siedzeń samochodowych auta 5 osobowe: (dla akcji TzPC 90 
zł) 
– odkurzanie foteli na sucho, 
– pranie 2 przednich foteli oraz tylnej kanapy w autach 5-cio osobowych, 
– dojazd na terenie Torunia. 
3.      Pranie siedzeń samochodowych auta 7 osobowe: (dla akcji TzPC 120 
zł) 
– odkurzanie foteli na sucho, 
– pranie 2 przednich foteli oraz tylnej kanapy w autach 5-cio osobowych, 
– dojazd na terenie Torunia. 
Ze strony zamawiającego usługę wymagane jest zapewnienie źródła 
zasilania 220V, miejsca do wykonania usługi (szczególnie przy praniu 
tapicerki samochodowej, auto nie może stać na ulicy, ani w innym miejscu 
gdzie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu. Dozwolone miejsca to 
podwórko, podjazd przed domem, garaż. Niedozwolone miejsca ulica, 
chodniki, parkingi publiczne, parkingi pod blokami). 

Open The Door 
ul. Piekary 11/1 
731-325-253 
kontakt@open-the-door.pl 

Oferta obejmuje rabat 50% na rozgrywkę dla minimum 5 osób w pokoju: 
– ZLOT CZAROWNIC – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– KOLEKCJONER TWARZY – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– NAWIEDZONY HOTEL – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– SEKRETNA RECEPTURA – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– OCEAN STRACHU – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 



Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu tylko drogą telefoniczną 731 
325 253. 
Liczba rezerwacji ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

ul. WIELKIE GARBARY 21 
87-100 TORUŃ 
TEL. 517 358 522 
EMAIL: 
phoenixrisingtattoo@wp.pl 

TATUAŻ – SESJA CAŁODNIOWA 
MACIEJ PNIEWSKI 1500 ZŁ/750 ZŁ 
MARTYNA PICHALSKA 1200 ZŁ/600 ZŁ 
DAWID FALKOWSKI 800 ZŁ/400 ZŁ 
ADARIANNA GRZELAK 500 ZŁ/250 ZŁ 
MAKIJAŻ PERMANENTNY 
USTA 1000 ZŁ/500 ZŁ 
BRWI 900 ZŁ/450 ZŁ 
KRESKI GÓRNE 550 ZŁ/275 ZŁ 
KRESKI DOLNE 350 ZŁ/175 ZŁ 
PIERCING 
70 ZŁ/35 ZŁ 
100 ZŁ/50ZŁ 
120 ZŁ/60 ZŁ 

WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA TERMINU. LICZBA 
USŁUG OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

tel. 517-358-522 

 
Roll School Paulina Zembrzuska 
ul. Bema 18/71 
535 716 741 
rollschooltorun@gmail.com 

Zajęcia grupowe 20 zł/os – po rabacie 10 zł/osobę 

Salon Kosmetyczny SEKRETY 
URODY 
Ul. Chełmińska 10, 87-100 Toruń 
Tel. +48 603151805 

1. Makijaż permanentny -50% 
Brwi 400zł zamiast 800zł 
Kreski na powiekach góra lub dół 150zł zamiast 300zł 
Usta 475zł zamiast 950zł 

2. Zabiegi na twarz -50% 
Eksfoliacja-złuszczanie kwasami 35zł zamiast 70zł 

Mikrodermabrazja 
twarz 47zł zamiast 89zł 
 
Peeling kawitacyjny + światło terapia LED :  
Twarz 37zł zamiast  75zł 

Sonoforeza dogłębne nawilżanie 
twarz 35zł zamiast 70zł 

Mezoterapia bezigłowa: 
50zł zamiast 100zł 

3. Manicure hybrydowy rabat 40%  30zł zamiast 50zł 

Z promocji na hasło „Toruń za pół ceny” będzie  można skorzystać dwa 
tygodnie po promocyjnym  weekendzie ZAPRASZAMY ! 

SOLARIUM CALIFORNIA 
Pawilon Centralny Centrum 
Bumar 
LELEWELA 33 
603 047 300 

-50% NA WSZYSTKIE TUBY KOSMETYKÓW DO OPALANIA 



Centrum Sportu i Rekreacji 
„Olender” Sp. z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 
Cierpice 
56 622 06 06, kom. 519 647 349 

Kręgielnia CSiR Olender: 50% rabatu na grę w kręgle: 
– w piątek: 3,50 zł zamiast 7 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 20 zł zamiast 40 zł za godzinę gry na jednym torze 
– w weekend: 4 zł zamiast 8 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 24,50 zł za godzinę gry na jednym torze zamiast 49 zł 
50% rabatu na grę w bilard: 7 zł za godzinę gry zamiast 14 zł 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna: 56 622 06 06, kom. 
519 647 349 

Studio Creative 
Ul. Chabrowa 24a/2 
87-100 Toruń 

Mikrodermabrazja 84,50 zł zamiast 169 zł 
Body wrap 99,50 zł zamiast 199 zł (peeling ciała plus elektrosauna zabieg 
trwa około godziny) 
Kwasy na twarz 99,50 zł zamiast 200 zł 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, liczba zabiegów 
ograniczona: tel. 56 637 62 8 

Studio Urody Ambroziak 
Szosa Chełmińska 124 E, 
87-100 Toruń 
690 022 106 

Pełen zabieg normalizująco – oczyszczający z użyciem 
ultradźwięków(peeling kawitacyjny + sonoforeza+ serum + maska) – 80 zł 
zamiast 160 zł 

Mikrodermabrazja twarzy (serum + maska algowa)- 65 zł zamiast 130 

Luksusowy zabieg odmładzająco- rozświetlający ze złotem koloidalnym 
VIVIEAN GOLD (peeling + serum+ masaż + maska) – 90 zł zamiast 180 zł 

Liczba zabiegów ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy o 
kontakt telefoniczny: 690 022 106 

Szkoła Językowa KIDS, 
Katarzyna Dzimitko 
ul. Rynek Nowomiejski 23/1a, 
87-100 Toruń 
tel. 533 834 333 

Semestr języka angielskiego dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej; 
2h(70minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 799zł, cena po zniżce 399zł. 

Semestr języka angielskiego dla dzieci klas 4-7 szkoły podstawowej; 
2h(90minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 899zł, cena po zniżce 449zł. 

Semestr języka niemieckiego dla dzieci klas 4-7 szkoły podstawowej; 
2h(90minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 899zł, cena po zniżce 449zł. 

Semestr języka angielskiego dla  młodzieży (klasa 8 SP, gimnazjum, 
liceum) 
2h(90minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 949zł, cena po zniżce 469zł. 

Speak Up Learning Sp. z o.o. 
ul.Prosta 19 
87-100 Toruń 
reception.tor-01@speak-up.pl 
telefon: 695-216-321 

1) 2-poziomowy kurs j. angielskiego: 

cena przed rabatem: 3180 złotych 

po rabacie 50%:1590 złotych 

czas trwania kursu: 6 miesięcy 

ilość zajęć: 80 zajęć w tym 40 lekcji po 60 minut zajęć warsztatowych z 
lektorem (do wyboru zajęcia z konwersacji, gramatyki, praktycznych 
umiejętności) oraz 40 h zajęć interaktywnych po 60 minut) + dodatkowe 
zajęcia z fonetyki (raz w tygodniu, dostępne dla Słuchaczy od poziomu 
podstawowego) oraz wyjścia pozalekcyjne z lektorami szkoły (raz w 
miesiącu) 



materiały: 2 podręczniki +dodatkowe materiały na warsztaty w cenie kursu 

płatność za kurs: 200zł wpisowe, 6 rat x 231 złotych 

dostęp do zajęć: stacjonarnie w szkole przy ul. Prostej 19 w Toruniu, online 
od pon-sob od godz. 6:00-23:00 

2) 3-poziomowy kurs j. angielskiego: 

cena przed rabatem: 4770 złotych 

po rabacie 50%: 2385 złotych 

czas trwania kursu: 10 miesięcy 

ilość zajęć: 120 zajęć w tym 60 lekcji po 60 minut zajęć warsztatowych z 
lektorem (do wyboru zajęcia z konwersacji, gramatyki, praktycznych 
umiejętności) oraz 60 h zajęć interaktywnych po 60 minut) + dodatkowe 
zajęcia z fonetyki (raz w tygodniu, dostępne dla Słuchaczy od poziomu 
podstawowego) oraz wyjścia pozalekcyjne z lektorami szkoły (raz w 
miesiącu) 

materiały: 3 podręczniki +dodatkowe materiały na warsztaty w cenie kursu 

płatność za kurs: 200zł wpisowe, 10 rat x 218,5 złotych 

dostęp do zajęć: stacjonarnie w szkole przy ul. Prostej 19 w Toruniu, online 
od pon-sob od godz. 6:00-23:00 

3) 4-poziomowy kurs j. angielskiego: 

cena przed rabatem: 6360 złotych 

cena po rabacie 50%:3180 złotych 

czas trwania kursu: 12 miesięcy+4 miesiące 

ilość zajęć: 160 zajęć w tym 80 lekcji po 60 minut zajęć warsztatowych z 
lektorem (do wyboru zajęcia z konwersacji, gramatyki, praktycznych 
umiejętności) oraz 80 h zajęć interaktywnych po 60 minut) + dodatkowe 
zajęcia z fonetyki (raz w tygodniu, dostępne dla Słuchaczy od poziomu 
podstawowego) oraz wyjścia pozalekcyjne z lektorami szkoły (raz w 
miesiącu) 

materiały: 4 podręczniki +dodatkowe materiały na warsztaty w cenie kursu 

płatność za kurs: 200zł wpisowe, 16 rat x 186,25 złotych 

dostęp do zajęć: stacjonarnie w szkole przy ul. Prostej 19 w Toruniu, online 
od pon-sob od godz. 6:00-23:00 

TEB Edukacja 
ul Lelewela 33 
87-100 Toruń 
Telefon: 56 660 91 12 
torun@teb.pl 
teb.pl/torun 

Wybrane płatne kierunki Szkoły Medycznej -50% 
Wybrane kursy -50% 
Wybrane płatne kierunki Szkoły Policealnej -50% 

szczegóły na miejscu lub telefonicznie: 56 660 91 12. 
Liczba miejsc ograniczona w zależności od kierunku, decyduje kolejność 



zgłoszeń. 
 

U Rock Centrum wspinaczkowo-
sportowe 

ul. Grudziądzka 122A, Toruń 
500-140-033 
kontakt@urock.com.pl 

Wejście na ściankę wspinaczkową (nielimitowane czasowo) w cenie 
11PLN(normalny)/9,5 PLN(ulgowy) zamiast ceny regularnej 22/19 PLN 
Wejście do strefy FIT (nielimitowane czasowo) w cenie 10 PLN zamiast 
ceny regularnej 20 PLN. 
1h zabawy w strefie dla dzieci Mini Rock (ścianki wspinaczkowe dla dzieci, 
mini park linowy) w cenie 12,5 PLN zamiast ceny regularnej 25PLN. 
 

Virtual Cinema 
CHR Plaza 
ul. Broniewskiego 90 
87-100 Toruń 
tel. +48 579 643 003 

-50% na cały repertuar filmowy (15 filmów) 
Cena regularna: 20 zł 
Cena po rabacie -50%: 10 zł 

(w przypadku kolejek możliwe jest skorzystania za jednym razem tylko z 
jednego seansu) 

Przykładowe dostępne seanse: 
Zwariowany wyścig 
Gigantyczna karuzela 
Adrenalina 
Ekstremalny skate 
Szaleni rowerzyści 
Opowieść wigilijna 
Wesoła kolejka 
Park dinozaurów 

Oferta dostępna w dniach 20-22 kwietnia 2018 (od piątku do niedzieli 
włącznie). 

YASUMI 
ul. Ślaskiego 2 
(obok OBI) 
87-100 Toruń 

 

1. Fotoepilacja pach (stała cena 99 zł) – trwała depilacja pach za pomocą 
światła cena po rabacie 49 zł 
2. Peeling kawitacyjny twarzy z maską (stała cena 100zł) cena po rabacie 50 
zł 
3. zabieg odchudzający zimnym laserem (stała cena 150 zł) cena po rabacie 
75 zł 

Zabieg w sposób kontrolowany i nieinwazyjny pozwala skutecznie 
wymodelować każdą partię ciała dotkniętą nadmiarem tkanki tłuszczowej 

 



REKREACJA więcej informacji na ww.torunzapolceny.pl 
5aSec – prania chemiczna 
Centrum Handlowe Kometa, 
ul. Grudziądzka 162  
87-100 Toruń 
5aSec – prania chemiczna 
Centrum Handlowe Bielawy, 
ul. Olsztyńska 8 
87-100 Toruń 
 

niedziela 22 kwietnia niehandlowa 

Oferta w ramach akcji Toruń za pół ceny wiosna 2018 
-50% na pranie płaszczy i kurtek, w tym kurtek puchowych  z usługą 
zabezpieczenia tkaniny wierzchniej (impregnacja, antymole, apretura) 
*promocje nie łączą się 
 

Akademia Nauki Ewelina 
Kornowicz 
ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 
Toruń 
tel.: 56-652-17-18 

1.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom A1; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 
2.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom A2; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 
3.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom B1; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 
4.Kurs Języka Angielskiego – 160 godzin, poziom B2; cena przed rabatem: 
3200,00zł, cena po rabacie: 1280,00zł 

Akai makijaż permanentny i 
kosmetyka 
Szosa Chełmińska 235, Toruń 
tel 574 890 524 

1. Makijaż permanentny brwi metodą ombre – 375 zł zamiast 750 zł 
2. Makijaż permanentny ust – usta pełne – 450 zł zamiast 900 zł 
3. Makijaż permanentny kreski na powiece górnej – 250 zł zamiast 500 zł 
4. Mezoterapia mikroigłowa twarzy – 100 zł zamiast 200 zł 
5. Lipoliza iniekcyjna, likwidacja tkanki tłuszczowej na brzuchu – 150 zł 
zamiast 300 zł 
6. Peeling kwasami owocowymi na twarz – 75 zł zamiast 150 zł 
7. Odmładzający zabieg z retinolem – 95 zamiast 190 zł 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. Liczba dostępnych 
zabiegów – ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

tel 574 890 524 
Basen w Copernicus Toruń Hotel 
Ul. Bulwar Filadelfijski 11 
+ 48 517 831 316 

BILET BASEN 1 H – 15,00/7,50 zł 
BILET BASEN + SAUNA 1 H – 20,00/10,00 zł 
BILET ULGOWY 1 H – 7,00/3,50 zł 
KARNET 10 WEJŚCIOWY NA BASEN (1 WEJŚCIE – 60 MINUT) 
120,00/60,00 zł 

Bowling Center w Hotelu 
Copernicus 
COPERNICUS TORUŃ HOTEL 
Bulwar Filadelfijski 11| 87-100 
Toruń | POLAND 

GODZINA GRY W KRĘGLE – 85/40 ZŁ – TOR 

GODZINA GRY W BILARD – 25/12 ZŁ 

JEDNA GRA W KRĘGLE – 16/8 ZŁ 

 
Centrum Formy 
Pawilon Centralny Centrum 
Bumar 
Lelewela 33 
www.centrumformy.pl 
biuro@centrumformy.pl 
tel.  600 030 011 

-50% na wynajem sali do gry w piłkę nożną (futsal): 50zł po rabacie 25zł 
(obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna) 
-50% na bilet (jednodniowy) wstępu na siłownie (open): 25zł po rabacie 
12,50zł 
-50% na koktajl białkowy: 5zł po rabacie 2,50zł 

 
Centrum Kreatywności 
Bricks4Kidz 
ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 
Toruń 
504 913 365 

Robotyka dla Juniora [7-9 lat] – cena regularna 60 zł / cena po rabacie 30 zł 
(2 h warsztatów) 
Buduję i wiem [5-6 lat] – cena regularna 60 zł / cena po rabacie 30 zł (2 h 
warsztatów) 
Młody Robotyk [9-12 lat] – cena regularna 105 zł / cena po rabacie 52,5 (4 
h warsztatów) 
Programowanie z Dash i Dot [7-11 lat] – cena regularna 60 zł / cena po 
rabacie 30 zł 

Rezerwacje miejsc: 



http://bit.ly/TorunZa50procent 
tel. 504 913 365 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Centrum Sportu i Rekreacji 
„Olender” Sp. z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 
Cierpice 
56 622 06 06, kom. 519 647 349 
recepcja@olender.info 

SPA & Wellness Olender: 50% rabatu na zabiegi na twarz z linii 
YONELLE MEDESTHETIC 
Zabieg odżywczy i nawilżający Contra-Dry 80 zł zamiast 160 zł 
Zabieg dla skóry naczynkowej Contra-Redness 84,50 zł zamiast 169 zł 
Zabieg oczyszczający dla skóry tłustej/mieszanej Contra-Sebum 79,50 zł 
zamiast 159 zł 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja zabiegu! 
Tel: 519 647 349 
 

Dental Republic, 
Heleny Piskorskiej 15 
Dental Republic, 
Koszalińska 16 
Dental Republic, 
Storczykowa 2 
Dental Republic, 
Szosa Chełmińska 16 
Dental Republic, 
Zbożowa 47A 

Tel.: 533 996 439 

 

Profesjonalna higiena jamy ustnej – usuwanie kamienia nazębnego, 
piaskowanie zębów, polerowanie oraz instruktaż higieny jamy ustnej 

Cena regularna pakietu – 250 zł 

Cena w czasie trwania akcji – 125 zł 

Wybielanie gabinetowe lampą Beyond – profesjonalne wybielanie 
gabinetowe lampą Beyond to prosty sposób na śnieżnobiały uśmiech 

Cena regularna – 1400 

Cena w czasie trwania akcji – 699 zł 

wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, liczba zabiegów 
ograniczona:  

Tel.: 533 996 439 
DepilConcept Centrum 
Fotodepilacji i Fotoodmładzania 
ul. Lelewela 32/2, 87-100 Toruń 
Tel.: 694 77 27 37 

-50% NA JEDNORAZOWY ZABIEG TRWAŁEJ DEPILACJI 
MAKSYMALNIE 4 STREF. 
-50% NA JEDNORAZOWY ZABIEG FOTOTERAPII NA TRĄDZIK 
-50% NA JEDNORAZOWY ZABIEG FOTOODMŁADZANIA TWARZY 

EKOPRAL. Pralnia chemiczna 
Pralnia wodna. 
87-100 Toruń, ul. Szumana 2 
tel. 56 652 10 87, 788 938 737 
mail: info@ekopral.eu 

Wiosenne czyszczenie garderoby! Oferta 50% rabatu „Toruń za pół ceny” w 
pralni EKOPRAL obejmuje usługi serwisu pralniczego czyszczenia 
chemicznego lub prania wodnego odzieży: 

Spodnie, spódnica_______________________________21,99 zł po rabacie 
10,99 zł 

Marynarka, żakiet_______________________________25,99 zł po rabacie 
12,99 zł 

Kurtka nieocieplana _____________________________30,99 zł po rabacie 
15,49 zł 

Kurtka ocieplana________________________________34,99 zł po rabacie 
17,49 zł 

Płaszcz nieocieplany_____________________________32,99 zł po rabacie 
16,49 zł 

Płaszcz ocieplany _______________________________39,99 zł po rabacie 
19,99 zł 

Kurtka puchowa ________________________________45,99 zł po rabacie 



22,99 zł 

Kurtka puchowa /¾ i więcej/ ______________________55,99 zł po rabacie 
27,99 zł 

Kożuch /mniej niż ¾/ ____________________________79,99 zł po rabacie 
39,99 zł 

Kożuch /¾ i więcej/ _____________________________99,99 zł po rabacie 
49,99 zł 

Kurtka skórzana, zamszowa /mniej niż ¾ / ___________69,99 zł po rabacie 
34,99 zł 

Kurtka skórzana, zamszowa /¾ i więcej/ ____________ 89,99 zł po rabacie 
44,99 zł 

Sukienka komunijna  ____________________________49,99 zł po rabacie 
24,99 zł 

Usługi dodatkowe serwisu pralniczego dla odzieży: 

APRETURA  ____________________________________8,99 zł po 
rabacie 4,49 zł 

AntyMOLE  _____________________________________8,99 zł po 
rabacie 4,49 zł 

IMPREGNACJA ____________________________od 8,99 zł po rabacie 
od 4,49 zł 

Rabat 50% TORUŃ ZA PÓŁ CENY nie łączy się z innymi rabatami i 
ofertami promocyjnymi. 

 
Estetica 

ul. Mohna 52-54 lok 5 
tel. 697 442 999 

-50% na cennik kosmetyczny oprócz zabiegów manicure i pedicure 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. 

tel. 697 442 999 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Makijaż permanentny 
Brwi 400 zł zamiast 800 zł 
Kreska oko 200 zł zamiast 400 zł 
Kontur ust z wypełnieniem 400 zł zamiast 800 zł  

Liczba zabiegów ograniczona, decyduje kolejność zapisów. 
Zapisy telefoniczne: tel. 697 442 999 

Fiore Kosmetologia Estetyczna 
Winczakiewicz & Rachowska 
ul. Dąbrowskiego 6 
87 – 100 Toruń 
tel. 696 245 170 

Oferta ważna w dniach 20-21.04.2018. Karnety na zabiegi można 
wykorzystać przez okres 6 m-cy (w przypadku serii zabiegów liczy się data 
rozpoczęcia pierwszego zabiegu). 

1. Icoone modelowanie sylwetki – rabat 50% dotyczy pojedynczych 



zabiegów lub całej serii (nie dotyczy zakupu kostiumu) 

 np. 1 zabieg 50 minutowy – 115 zł zamiast 230 zł (koszt kostiumu 
80 zł) 

 np. seria 5 zabiegów 50 minutowych – 512,50 zł zamiast 1025 zł 
(koszt kostiumu do zabiegu 50 zł) 

 np. seria 10 zabiegów 50 minutowych – 900 zł zamiast 1800 zł 
(kostium gratis) 

2. Depilacja laserowa Light sheer – rabat 50% na drugi zabieg (przy 
zakupie zabiegu na 2 okolice, dotyczy tańszego zabiegu) 

– np. łydki z kolanami i przedramiona – 400 zł + 150 zł (zamiast 400 zł + 
300 zł). 

3. Depilacja laserowa Light Sheer – rabat 50% na serię 4 zabiegów na 
drugą okolicę (dotyczy tańszej serii) 

– np. łydki z kolanami i bikini pełne – 1120 zł + 560 zł (zamiast 1120 zł + 
1120 zł) 

4. Przy zakupie 3 dowolnych kosmetyków – trzeci najtańszy za pół 
ceny 

Pełen cennik zabiegów Icoone i depilacji laserowej Light Sheer dostępny na 
stronie internetowej www.fiore-estetica.pl 

FUTSAL KIDS TORUŃ 
tel. 781 102 833 
futsalkids2014@gmail.com 

Trening futsalu dla dzieci 5-12 lat, w różnych grupach wiekowych i 
lokalizacjach – szczegóły poniżej. 
Cena za 2 treningi 15 zł (cena promocyjna, po rabacie) realizowane do 
końca maja 2018 r. 
zapisy do 22 kwietnia (lub szybciej) 
Prosimy o rezerwację miejsca w grupie (liczba uczestników na treningu 
ograniczona)  tel. 781 102 833 
Do wyboru kategorie wiekowe od rocznika 2012 do 2004 w 3 lokalizacjach 
(Rubinkowo, Wrzosy, Chełmińskie Przedmieście) 
do końca kwietnia treningi odbywają się na salach gimnastycznych, w maju 
„wychodzimy” z hali, a treningi będą na Orliku. 

Grota Solna Yodo 
Uniwersyteckie Centrum 
Sportowe w Toruniu 
ul. Św. Józefa 17 
tel.500-520-290 oraz 663-737-
665 

W naszej grocie solnej oferujemy seanse inhalacyjne połączone z 
muzykoterapią 

(z ramienia Instytutu Muzykoterapii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Bydgoszczy pod kierownictwem prof. Wojciecha Pospiech) i 
koloroterapią. 

Cena biletów w ramach akcji Toruń za pół ceny wiosna 2018 

bilet normalny 18 zł – 50%= 9 zł 

bilet ulgowy 15 zł  – 50% = 7,50 zł 

karnet na 10 wejść normalny 130 zł – 50% = 65 zł (liczba ograniczona – 
decyduje kolejność zakupu) 

Pracownia Witraży Intek-Art. 
Sławomir Intek 
Toruń ul. Szewska 8 
602 272 005, 696 805 173 

Zapraszamy do odbycia fascynującej podróży 

do  świata  kolorowych  witraży pod  tytułem: 



intekart@o2.pl 
www: intekart.pl 

„ JAK   POWSTAJE   WITRAŻ ” 

Poznamy  historię  oraz  zapomniane  techniki 

średniowiecznego warsztatu witrażowego. 

(czas: około 60 minut, grupa maksymalnie 16 osób) 

–  piątek     20.04.2018   godz.  14.00,  16.00 

–  sobota    21.04.2018   godz. 10.30,  12,00,  13.30 

–  niedziela  22.04.2018   godz. 10.30,  12.00,  13.30 

–  ceny biletów 10,00 zł ( t.j. 50% ceny regularnej) 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsca w grupie: 602 272 005 
Joanna Mróz Elite 
Lingerist 
Makijaż Permanentny 
LTL Toruń 
Ul. Chabrowa 24a/2 

makijaż permanentny  ust 
(kontur+wypełnienie) 
1400 zł minus 50% 

makijaż permanentny 
brwi 
1400 zł minus 50 % 

kreski zagęszczające 
rzęsy – górne 
500 zł minus 50% 
 

JOANNA SALON 
KOSMETYCZNY 
ul. Zbożowa 45B/97A, 87-100 
Toruń 
tel. +48609105575 

Zabieg bankietowy Strong Lift Up (peeling enzymatyczny + serum + maska 
+ krem) 50 zł zamiast 100 zł 
Zabieg ultra-nawilżający z 3 rodzajami kwasu hialuronowego (koncentrat 
wprowadzony manualnie lub aparaturowo + maska hydrospheric) 50 zł 
zamiast 100 zł 
Zabieg diamentowy powiew młodości (diamentowe serum liftingujące 
wprowadzone manualnie lub aparaturowo + maska o działaniu silnie 
liftingującym) 60 zł zamiast 120 zł 
Endermologia B-flexy (pojedynczy zabieg) 50 zł zamiast 100 zł 
Masaż liftingujący twarzy ANTI-AGING dr Piątkowskiego 25 zł zamiast 
50 zł  
Masaż relaksacyjny (plecy+nogi) 60 zł zamiast 120 zł 

KJM SERWIS 
ul. Stanisława Staszica 10B 
tel. 539 499 994 
serwis@kjmserwis.pl 
jmserwis.pl 

Szkło hartowane na telefon cena przed promocja 25 zł , po promocji 12,50 
zł 
Futerał gumowy na telefon w cenie przed promocja 25-30 zł , po promocji 
12,50 – 15 zł 
Futerał z klapką na telefon w cenie przed promocja 30-35 zł, po promocji 15 
– 17,50 zł 

Centrum Sportu i Rekreacji 
„Olender” Sp. z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 
Cierpice 
56 622 06 06, kom. 519 647 349 
recepcja@olender.info 

Kręgielnia CSiR Olender: 50% rabatu na grę w kręgle: 
– w piątek: 3,50 zł zamiast 7 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 20 zł zamiast 40 zł za godzinę gry na jednym torze 
– w weekend: 4 zł zamiast 8 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 24,50 zł za godzinę gry na jednym torze zamiast 49 zł 
50% rabatu na grę w bilard: 7 zł za godzinę gry zamiast 14 zł 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna: 56 622 06 06, kom. 
519 647 349 

Lalen 

Pawilon Centralny Centrum 

– 50% na pedicure + lakier hybrydowy: 120zł po rabacie 60zł 
– 50% na depilację nóg: 50zł po rabacie 25zł 
– 50% na zabieg nawilżający Klapp Cosmetics: 150zł po rabacie 75zł 



Bumar 
Wejście obok siłowni Centrum 
Formy 
Lelewela 33 
www.lalen.pl 
lalen@lalen.pl 
tel. 511 340 111 
Lodowisko TOR-TOR MOSiR 
Adres: gen. Józefa Bema 23/29,  
87-100 Toruń 
Telefon:56 622 67 00 

 

-50% za wejście na ślizgawkę w dniu 22.04 o godzinie 16.45 (50 minut) 

Mini aquapark MOSiR 
Ul. gen. Józefa Hallera 79 
87-100 Toruń 
Telefon:56 651 38 56 

 

-50% za dwugodzinne wejście do aquaparku 

MR MINIT 
Centrum Handlowe Kometa 
ul. Grudziądzka 162 
87-100 Toruń 

1. Zelowanie obuwia damskiego – cena reg. 35 zł, po rabacie 17.50, 

2. Zelowanie obuwia męskiego – cena reg. 35 zł, po rabacie 17.50, 

3. Ozonowanie obuwia damskiego – cena reg. 15 zł, po rabacie 7.50. 

4. Ozonowanie obuwia męskiego – cena reg. 15 zł, po rabacie 7.50. 

Dodatkowo: drugi klucz domowy za połowę ceny, cen reg. 18 – 62 zł, po 
rabacie 9 – 31. 

MobArt – Artur Miszczuk 
87-100 Toruń 
Ul Małe Garbary 26b/7 
Tel 534 695 642 

1.      Pranie wnętrza auta 5 osobowego (dla akcji TzPC 150 zł) 
– odkurzanie wnętrza auta na sucho, 
– pranie 2 przednich foteli oraz tylnej kanapy, 
– czyszczenie boczków drzwiowych, 
– pranie wykładziny podłogowej, 
– czyszczenie podsufitki, 
– pranie dywaników samochodowych, 
– dojazd na terenie Torunia. 
2.      Pranie siedzeń samochodowych auta 5 osobowe: (dla akcji TzPC 90 
zł) 
– odkurzanie foteli na sucho, 
– pranie 2 przednich foteli oraz tylnej kanapy w autach 5-cio osobowych, 
– dojazd na terenie Torunia. 
3.      Pranie siedzeń samochodowych auta 7 osobowe: (dla akcji TzPC 120 
zł) 
– odkurzanie foteli na sucho, 
– pranie 2 przednich foteli oraz tylnej kanapy w autach 5-cio osobowych, 
– dojazd na terenie Torunia. 
Ze strony zamawiającego usługę wymagane jest zapewnienie źródła 
zasilania 220V, miejsca do wykonania usługi (szczególnie przy praniu 
tapicerki samochodowej, auto nie może stać na ulicy, ani w innym miejscu 
gdzie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu. Dozwolone miejsca to 
podwórko, podjazd przed domem, garaż. Niedozwolone miejsca ulica, 
chodniki, parkingi publiczne, parkingi pod blokami). 

Open The Door 
ul. Piekary 11/1 
731-325-253 
kontakt@open-the-door.pl 

Oferta obejmuje rabat 50% na rozgrywkę dla minimum 5 osób w pokoju: 
– ZLOT CZAROWNIC – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– KOLEKCJONER TWARZY – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– NAWIEDZONY HOTEL – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– SEKRETNA RECEPTURA – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 
– OCEAN STRACHU – 5 osób / 130 zł – 50% = 65zł 



Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu tylko drogą telefoniczną 731 
325 253. 
Liczba rezerwacji ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

ul. WIELKIE GARBARY 21 
87-100 TORUŃ 
TEL. 517 358 522 
EMAIL: 
phoenixrisingtattoo@wp.pl 

TATUAŻ – SESJA CAŁODNIOWA 
MACIEJ PNIEWSKI 1500 ZŁ/750 ZŁ 
MARTYNA PICHALSKA 1200 ZŁ/600 ZŁ 
DAWID FALKOWSKI 800 ZŁ/400 ZŁ 
ADARIANNA GRZELAK 500 ZŁ/250 ZŁ 
MAKIJAŻ PERMANENTNY 
USTA 1000 ZŁ/500 ZŁ 
BRWI 900 ZŁ/450 ZŁ 
KRESKI GÓRNE 550 ZŁ/275 ZŁ 
KRESKI DOLNE 350 ZŁ/175 ZŁ 
PIERCING 
70 ZŁ/35 ZŁ 
100 ZŁ/50ZŁ 
120 ZŁ/60 ZŁ 

WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA TERMINU. LICZBA 
USŁUG OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

tel. 517-358-522 

 
Roll School Paulina Zembrzuska 
ul. Bema 18/71 
535 716 741 
rollschooltorun@gmail.com 

Zajęcia grupowe 20 zł/os – po rabacie 10 zł/osobę 

Salon Kosmetyczny SEKRETY 
URODY 
Ul. Chełmińska 10, 87-100 Toruń 
Tel. +48 603151805 

1. Makijaż permanentny -50% 
Brwi 400zł zamiast 800zł 
Kreski na powiekach góra lub dół 150zł zamiast 300zł 
Usta 475zł zamiast 950zł 

2. Zabiegi na twarz -50% 
Eksfoliacja-złuszczanie kwasami 35zł zamiast 70zł 

Mikrodermabrazja 
twarz 47zł zamiast 89zł 
 
Peeling kawitacyjny + światło terapia LED :  
Twarz 37zł zamiast  75zł 

Sonoforeza dogłębne nawilżanie 
twarz 35zł zamiast 70zł 

Mezoterapia bezigłowa: 
50zł zamiast 100zł 

3. Manicure hybrydowy rabat 40%  30zł zamiast 50zł 

Z promocji na hasło „Toruń za pół ceny” będzie  można skorzystać dwa 
tygodnie po promocyjnym  weekendzie ZAPRASZAMY ! 

SOLARIUM CALIFORNIA 
Pawilon Centralny Centrum 
Bumar 
LELEWELA 33 
603 047 300 

-50% NA WSZYSTKIE TUBY KOSMETYKÓW DO OPALANIA 



Centrum Sportu i Rekreacji 
„Olender” Sp. z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 
Cierpice 
56 622 06 06, kom. 519 647 349 

Kręgielnia CSiR Olender: 50% rabatu na grę w kręgle: 
– w piątek: 3,50 zł zamiast 7 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 20 zł zamiast 40 zł za godzinę gry na jednym torze 
– w weekend: 4 zł zamiast 8 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym 
torze lub 24,50 zł za godzinę gry na jednym torze zamiast 49 zł 
50% rabatu na grę w bilard: 7 zł za godzinę gry zamiast 14 zł 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna: 56 622 06 06, kom. 
519 647 349 

Studio Creative 
Ul. Chabrowa 24a/2 
87-100 Toruń 

Mikrodermabrazja 84,50 zł zamiast 169 zł 
Body wrap 99,50 zł zamiast 199 zł (peeling ciała plus elektrosauna zabieg 
trwa około godziny) 
Kwasy na twarz 99,50 zł zamiast 200 zł 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, liczba zabiegów 
ograniczona: tel. 56 637 62 8 

Studio Urody Ambroziak 
Szosa Chełmińska 124 E, 
87-100 Toruń 
690 022 106 

Pełen zabieg normalizująco – oczyszczający z użyciem 
ultradźwięków(peeling kawitacyjny + sonoforeza+ serum + maska) – 80 zł 
zamiast 160 zł 

Mikrodermabrazja twarzy (serum + maska algowa)- 65 zł zamiast 130 

Luksusowy zabieg odmładzająco- rozświetlający ze złotem koloidalnym 
VIVIEAN GOLD (peeling + serum+ masaż + maska) – 90 zł zamiast 180 zł 

Liczba zabiegów ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy o 
kontakt telefoniczny: 690 022 106 

Szkoła Językowa KIDS, 
Katarzyna Dzimitko 
ul. Rynek Nowomiejski 23/1a, 
87-100 Toruń 
tel. 533 834 333 

Semestr języka angielskiego dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej; 
2h(70minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 799zł, cena po zniżce 399zł. 

Semestr języka angielskiego dla dzieci klas 4-7 szkoły podstawowej; 
2h(90minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 899zł, cena po zniżce 449zł. 

Semestr języka niemieckiego dla dzieci klas 4-7 szkoły podstawowej; 
2h(90minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 899zł, cena po zniżce 449zł. 

Semestr języka angielskiego dla  młodzieży (klasa 8 SP, gimnazjum, 
liceum) 
2h(90minut) 2 razy w tygodniu, 60 godzin lekcyjnych w semestrze, cena 
przed zniżką 949zł, cena po zniżce 469zł. 

Speak Up Learning Sp. z o.o. 
ul.Prosta 19 
87-100 Toruń 
reception.tor-01@speak-up.pl 
telefon: 695-216-321 

1) 2-poziomowy kurs j. angielskiego: 

cena przed rabatem: 3180 złotych 

po rabacie 50%:1590 złotych 

czas trwania kursu: 6 miesięcy 

ilość zajęć: 80 zajęć w tym 40 lekcji po 60 minut zajęć warsztatowych z 
lektorem (do wyboru zajęcia z konwersacji, gramatyki, praktycznych 
umiejętności) oraz 40 h zajęć interaktywnych po 60 minut) + dodatkowe 
zajęcia z fonetyki (raz w tygodniu, dostępne dla Słuchaczy od poziomu 
podstawowego) oraz wyjścia pozalekcyjne z lektorami szkoły (raz w 
miesiącu) 



materiały: 2 podręczniki +dodatkowe materiały na warsztaty w cenie kursu 

płatność za kurs: 200zł wpisowe, 6 rat x 231 złotych 

dostęp do zajęć: stacjonarnie w szkole przy ul. Prostej 19 w Toruniu, online 
od pon-sob od godz. 6:00-23:00 

2) 3-poziomowy kurs j. angielskiego: 

cena przed rabatem: 4770 złotych 

po rabacie 50%: 2385 złotych 

czas trwania kursu: 10 miesięcy 

ilość zajęć: 120 zajęć w tym 60 lekcji po 60 minut zajęć warsztatowych z 
lektorem (do wyboru zajęcia z konwersacji, gramatyki, praktycznych 
umiejętności) oraz 60 h zajęć interaktywnych po 60 minut) + dodatkowe 
zajęcia z fonetyki (raz w tygodniu, dostępne dla Słuchaczy od poziomu 
podstawowego) oraz wyjścia pozalekcyjne z lektorami szkoły (raz w 
miesiącu) 

materiały: 3 podręczniki +dodatkowe materiały na warsztaty w cenie kursu 

płatność za kurs: 200zł wpisowe, 10 rat x 218,5 złotych 

dostęp do zajęć: stacjonarnie w szkole przy ul. Prostej 19 w Toruniu, online 
od pon-sob od godz. 6:00-23:00 

3) 4-poziomowy kurs j. angielskiego: 

cena przed rabatem: 6360 złotych 

cena po rabacie 50%:3180 złotych 

czas trwania kursu: 12 miesięcy+4 miesiące 

ilość zajęć: 160 zajęć w tym 80 lekcji po 60 minut zajęć warsztatowych z 
lektorem (do wyboru zajęcia z konwersacji, gramatyki, praktycznych 
umiejętności) oraz 80 h zajęć interaktywnych po 60 minut) + dodatkowe 
zajęcia z fonetyki (raz w tygodniu, dostępne dla Słuchaczy od poziomu 
podstawowego) oraz wyjścia pozalekcyjne z lektorami szkoły (raz w 
miesiącu) 

materiały: 4 podręczniki +dodatkowe materiały na warsztaty w cenie kursu 

płatność za kurs: 200zł wpisowe, 16 rat x 186,25 złotych 

dostęp do zajęć: stacjonarnie w szkole przy ul. Prostej 19 w Toruniu, online 
od pon-sob od godz. 6:00-23:00 

TEB Edukacja 
ul Lelewela 33 
87-100 Toruń 
Telefon: 56 660 91 12 
torun@teb.pl 
teb.pl/torun 

Wybrane płatne kierunki Szkoły Medycznej -50% 
Wybrane kursy -50% 
Wybrane płatne kierunki Szkoły Policealnej -50% 

szczegóły na miejscu lub telefonicznie: 56 660 91 12. 
Liczba miejsc ograniczona w zależności od kierunku, decyduje kolejność 



zgłoszeń. 
 

U Rock Centrum wspinaczkowo-
sportowe 

ul. Grudziądzka 122A, Toruń 
500-140-033 
kontakt@urock.com.pl 

Wejście na ściankę wspinaczkową (nielimitowane czasowo) w cenie 
11PLN(normalny)/9,5 PLN(ulgowy) zamiast ceny regularnej 22/19 PLN 
Wejście do strefy FIT (nielimitowane czasowo) w cenie 10 PLN zamiast 
ceny regularnej 20 PLN. 
1h zabawy w strefie dla dzieci Mini Rock (ścianki wspinaczkowe dla dzieci, 
mini park linowy) w cenie 12,5 PLN zamiast ceny regularnej 25PLN. 
 

Virtual Cinema 
CHR Plaza 
ul. Broniewskiego 90 
87-100 Toruń 
tel. +48 579 643 003 

-50% na cały repertuar filmowy (15 filmów) 
Cena regularna: 20 zł 
Cena po rabacie -50%: 10 zł 

(w przypadku kolejek możliwe jest skorzystania za jednym razem tylko z 
jednego seansu) 

Przykładowe dostępne seanse: 
Zwariowany wyścig 
Gigantyczna karuzela 
Adrenalina 
Ekstremalny skate 
Szaleni rowerzyści 
Opowieść wigilijna 
Wesoła kolejka 
Park dinozaurów 

Oferta dostępna w dniach 20-22 kwietnia 2018 (od piątku do niedzieli 
włącznie). 

YASUMI 
ul. Ślaskiego 2 
(obok OBI) 
87-100 Toruń 

 

1. Fotoepilacja pach (stała cena 99 zł) – trwała depilacja pach za pomocą 
światła cena po rabacie 49 zł 
2. Peeling kawitacyjny twarzy z maską (stała cena 100zł) cena po rabacie 50 
zł 
3. zabieg odchudzający zimnym laserem (stała cena 150 zł) cena po rabacie 
75 zł 

Zabieg w sposób kontrolowany i nieinwazyjny pozwala skutecznie 
wymodelować każdą partię ciała dotkniętą nadmiarem tkanki tłuszczowej 

 


