
 promocje i rabaty na 
zapisy 

atrakcje specjalne 

INNE: 

Krakowskie Szkoły Artystyczne  20% zniżki - zapisy do 10 
września z ulotką 

Warsztaty artystyczno - 
modowe dla dzieci i młodzieży. 
Bazując na rysunku 
żurnalowym, magazynach 
modowych i próbkach tkanin 
dzieci i młodzież zaprojektują 
swoje własne mini kolekcje 

FAMIGA  Minus 10% rabatu na 
tematyczne urodziny dla 
dzieci w tygodniu; -10% 
karnet semestralny na 
zajęcia dla dzieci + 
wejściówka do Sali 
Doświadczania Świata; 
99 zł zamiast 150 zł - 
konsultacje wiązania 
dzieci w chuście; 
wyprzedaż książek i 
podręczników 50%; 
bilety do Sali 
Doświadczania Świata 10 
zł zamiast 13 zł 

Wielka Bańka Mydlana; 
warsztaty dla dzieci 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „DOM 
HARCERZA” UL. REYMONTA 18 

  Zajęcia, warsztaty oraz 
prezentacje na stoisku 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. 
ANDRZEJA BURSY 

  Pokazy teatralno-wokalne 

KRAKOWSKA MANUFAKTURA 
CZEKOLADY 

  Warsztaty Czekoladowe, 
Pisanie Czekoladą 

NAUKA / EDUKACJA POZASZKOLNA: 

AKADEMIA TWORCZEGO ROZWOJU 
BYSTRZAK 

50 zł zniżki na kurs. 
Bezpłatne lekcje 
pokazowe odbywają się 
przez cały wrzesień 

Pokaz doświadczeń i 
eksperymentów 

AKADEMIA NAUKI     

SZKOŁA MATEMATYKI ALFA  Voucher na bezpłatną, 
pogłębioną diagnozę 
umiejętności i 
kompetencji 
matematycznych. 
Wartość takiej diagnozy 
to 150 zł; Skorzystanie z 
vouchera będzie 
skutkowało przyznaniem 
dodatkowego rabatu 
10% na wybrany kurs 
realizowany w Szkole 
Matematyki Alfa 

• Otwarte warsztaty 
konstrukcyjne  dla uczestników 
wydarzenia z wykorzystaniem 
uwielbianych przez dzieci i ich 
rodziców klocków 
geometrycznych. • Stoisko gier 
i łamigłówek 
matematycznych/logicznych, z 
którymi będą mogli zmierzyć 
się uczestnicy targów. • 
Konkurs z nagrodami dla 
uczestników wydarzenia. 



CENTRUM NAUCZANIA METIS – 
MATHRIDERS KRAKÓW ŻABINIEC 

Gadżety firmowe, zniżki 
przy zapisie na roczny 
kurs, losowanie kuponów 
na 2 miesiące bezpłatnej 
nauki i zabawy w CN 
Metis 

Zajęcia pokazowe 

PLAC ROZWOJU Stand do zabaw 
Kreatywne DUPLO dla 
maluchów 2-4 lata; 
Zniżka 20% na karnet 
miesięczny (4 spotkania) 
na dowolne zajęcia 
semestralne w Placu 
Rozwoju 

Pokazowe warsztaty 
MakGajwer,  ElektroBOMBA; 
Placowy Żłobek i Placowe 
Przedszkole- zabawy 
adaptacyjne dla maluchów; 
Nauka i Technika- nauki ścisłe 
dla maluchów w wieku 3-5 lat 

CENTRUM ROZWOJU DZIECKA I 
RODZICA PESTKA 

We wrześniu pierwsze 
zajęcia gratis 

  

EU-GENIUSZ CENTRUM EDUKACJI 
POZASZKOLNEJ 

Podczas zapisów w czasie 
targów 20% zniżki na 
dwa miesiące zajęć, przy 
stanowisku pokaz zajęć 
logicznego myślenia oraz 
zajęć plastycznych 

  

EUREKA Gadżety firmowe Konkursy logiczne 

MATPLANETA Osobom, które zapiszą 
się na nasze zajęcia 
podczas targów i w ciągu 
kolejnego tygodnia 
dokonają wpłaty za 
zajęcia (w całości lub 
pierwszej raty) dajemy 
15% zniżki. 

Na naszym stoisku zapraszamy 
na kiermasz łamigłówek 
logicznych i matematycznych. 

JĘZYKI OBCE: 

LINGUA CLUB     

ROBOTYKA/ IT/ TECHNOLOGIE: 

AKADEMIA PROGRAMOWANIA Specjalny rabat na 
zajęcia magii 
programowania  

Lekcje pokazowe; zapisy przez 
FB 

MACHINATORIUM.PL Karty uprawniające do 
zniżek na wybrane usługi 
(od 5% do 15%) oraz 
oferta specjalna dla szkół 
i przedszkoli (nawet do -
20% ceny regularnej). 
Gadżetów reklamowe. 

Warsztaty Pokazowe na stoisku 

ROBOTOWO Dla wszystkich 
uczestników targów 
naklejki z robotem oraz 
zniżka na  karnet 
miesięczny (4 spotkania) 
20% lub PROGRAMOWO 
w weekendy 15% 

warsztaty PROGRAMOWO; 
konkurs zręcznościowy (do 
wygrania bon na warsztaty o 
wartości 130 zł i 70 zł za drugie 
miejsce) 



WARSZTATY ROBOTÓW Dla wszystkich, którzy 
zapiszą się na nasze 
zajęcia podczas targów 
zniżka w wysokości 20%. 

  

CENTRUM KREATYWNEJ NAUKI I 
ZABAWY 

    

CYBERPAKA Zniżki na kurs.   

HAPPY ROBOT Podczas zapisów na 
targach -10% rabatu na 
kursy całoroczne 

Walki robotów Sumo, mecz 
piłkarski robotów na scenie 

KREATECH DAGNA GRZESIK Zniżka na zajęcia 
semestralne 

Pokaz robota homoidealnego 

SPORT: 

CENTRUM WSPINACZKOWE FORTECA Kupony rabatowe na 
bilety wstępu - 
indywidualne i grupowe; 
kupony rabatowe na 
sekcje/zajęcia 
wspinaczkowe; bony 
upominkowe - rabat na 
tyrolkę (atrakcje 
dodatkowa przy 
organizacji imprez); 
zaproszenia specjalne, 
gadżety reklamowe. 

Warsztaty wiązania "ósemki" 

DELFINTEAM Vouchery na bezpłatne 
zajęcia 

  

GRAPPLING KRAKÓW   Prezentacja na scenie 

JACEK LEŚNIAK FUTURE 4     

KLUB SPORTOWY PRĄDNICZANKA Miesiąc zajęć za darmo Treningi pokazowe: zapasy, 
siatkówka, piłka nożna. 

KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-
DO 

10% zniżki w opłacie za i 
semestr dla nowych 
osób, które zapiszą się w 
czasie targów. 

Warsztaty dla dzieci 

MOVE TOMASZ SKOWRON Rabaty dla rodzeństw 
zapisujących się na kursy. 
Lekcja indywidualna 
gratis dla osób 
kupujących intensywny 
kurs pływania. 

Filmiki i prezentacje na stoisku 

NATALIA WIELGUS FLOW     

PROJEKT TENIS zniżka na pierwszy 
miesiąc: zamiast 120 > 
99zł 

Zajęcia z mini tenisa na stoisku 

PRZYJACIEL KONIKA KLUB JEŹDZIECKI   Konkursy na stoisku 

SPEED - BALL Firmowe gadżety    



STOWARZYSZENIE SPORTOWE 
POLONIA KRAKÓW 

    

UNICAR CAPOEIRA   Pokazy na scenie 

KRAUL   Filmy promocyjne, pokazy 
robotyki 

TANIEC: 

SZKOŁA TAŃCA ISKRA   Pokazy taneczne 

 


