Jeśli chcesz głosić się do Programu MultiSport, kliknij w poniższy link:

Kliknij i zamów kartę
trzymasz dost p do plat ormy e
lti port na której b dziesz mó
samodzielnie zamówić i op acić kart . Każdy pracownik może również
zgłosić do pro ram osob towarzyszącą powyżej . rok życia oraz
trójkę dzieci.

Karta

www.benefitsystems.pl

infolinia: (22) 242 42 42

zł
soba Towarz sz ca
Dziecko (karta basenowa)
Kids

152 63 zł
35 64 zł
89 00 zł

ożliwość kilk krotne o wejścia
każde o dnia. ost p do blisko 4000
obiektów i 25 aktywności do wyboru,
m.in. baseny si ownie taniec s as
jo a ścianki wspinaczkowe roty solne
i inne. Karta dla osoby towarzyszącej
daje takie same możliwości jak karta dla
pracownika. Karta ziecko możliwia
korzystanie z obiektów basenowyc dla
dzieci do lat . Karta Kids możliwia
korzystanie z obiektów basenowyc
ścianki wspinaczkowej roty solnej
na ki ta ca oraz szt k walki i lodowiska.

CZYM JEST KARTA
MULTISPORT?
Karta MultiSport to bilet wstępu do kilku tysięcy siłowni, klubów sportowych
i basenów. Pozwala korzystać z profesjonalnych treningów w ramach ponad
20 aktywności. Użytkownicy Programu MultiSport mogą korzystać z szerokiej
oferty sieci placówek sportowo-rekreacyjnych na terenie całej Polski.

Kliknij i sprawdź obiekty

Co zyskam dzięki karcie MultiSport?
Różnorodność

Zróżnicowana oferta sprawia, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Możesz
skorzystać np. ze ścianki wspinaczkowej, parku linowego, squasha, sztuk walki czy
spinningu.

Zdrowie

Uprawianie sportu powoduje wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia.
Sport wpływa również na poziom dotlenienia organizmu, jego odporność czy
ogólne samopoczucie. Regularne treningi są źródłem satysfakcji i wzrostu
samooceny.

Elastyczność

Z kartą MultiSport możesz ćwiczyć w dowolnej placówce objętej programem
oraz dobierać godziny treningów. Możesz również zachęcić do aktywności całą
rodzinę, zamawiając karty dla osoby towarzyszącej i dzieci. Pozwala to na wspólną
aktywność dla całej rodziny.

Poznaj sezonowe dodatki do karty oraz Strefę MultiSport.

www.kartamultisport.pl

