
Z MultiSport 
dostajesz wszystko 
na udany start!



JEDNA 
karta MultiSport daje 

Ci…

Wstęp do blisko
4500 

obiektów 
sportowych w 

całej Polsce.

Konsultacje 
dietetyczno-

trenerskie, plany 
żywieniowe 

i inne usługi online.

Dostęp 
do kilkudziesięciu 
różnych aktywności.



indywidualnie
?

Lubisz trenować

Vacu Well

Basen

Rolletic
Ścianka 
wspinaczko
wa

Siłownia

Rowery 
miejskie



w parze?
Wolisz trening Tenis ziemny

Tenis 
stołowy

Squash

Badminton



Grupa
motywuje Cię do działania?

Zajęcia 
fitness

Taniec

Joga Zumba

Pilates Pole dance

Wrotki
Indoor 
cycling



w domowym 
zaciszu

Można wybierać trening

to dostęp do platformy treningowej 
Yes2Move, 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Odkryj blisko 1000 treningów!

Karta MultiSport



Wybór jest trudny, 
dlatego  codziennie 
można próbować 
czegoś nowego!

Informacje o dostępnych obiektach i 
aktywnościach znajdziesz w 
specjalnej wyszukiwarce albo w 
aplikacji mobilnej MultiSport!



J eśli spadnie motywacja?

Z kartą MultiSport masz dostęp 
do indywidualnych 
konsultacji z dyplomowanym 
dietetykiem i doświadczonym 
trenerem. 

 Omawiasz swoje postępy.

 Konsultujesz wątpliwości.

 Działasz dalej!



Możesz wybrać spośród trzech rodzajów kart 
tę, która najlepiej pasuje do Twoich potrzeb i 
możliwości!

karta 
MultiSport Plus

karta 
MultiSport Classic

karta 
MultiSport Light

*Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami korzystania z karty w danym obiekcie dostępnymi 
w wyszukiwarce na: kartamultisport.pl/obiekty

Możliwość kilkukrotnego 
wejścia do obiektów każdego 
dnia

Dostęp do ponad 4500 obiektów 

Możliwość wejścia do obiektu 
raz dziennie

Dostęp do około 2500 obiektów 

Korzystanie zgodnie z liczbą 
wejść zapisaną na karcie, 
6-10 razy w miesiącu

Dostęp do ponad 2400 obiektów 



Przy okazji możesz rozruszać całą rodzinę?

*Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami korzystania z karty w danym obiekcie
 dostępnymi w wyszukiwarce na: kartamultisport.pl/obiekty

Karta 
MultiSport Kids

Karta dla dzieci do 15. 
roku życia 

Ponad 1700 obiektów 
sportowych

Dostęp do basenów, 
aquaparków, zajęć 
tanecznych, sztuk walki, 
groty solnej, ścianki 
wspinaczkowej i lodowiska

Karta 
MultiSport Kids Aqua

Karta dla dzieci do 15. 
roku życia 

Dostęp do basenów
i aquaparków

Prawie 600 obiektów 
basenowych

Karta 
MultiSport Student

Karta dla osób pomiędzy    
   16. a 26. rokiem życia 

Blisko 4000 obiektów 
w całej Polsce

Karta 
MultiSport Senior

Karta dla osób                  
powyżej 60. roku życia

Ponad 3000 obiektów w 
całej Polsce 

Dostęp do obiektów raz 
dziennie, do godziny 
16:00



Oprócz całorocznego wstępu do 
obiektów,

czekają na Ciebie sezonowe 
dodatki.

Konsultacje online 
z dietetykiem i trenerem

16 planów żywieniowych
 w Kreatorze Diet

Wszystkie informacje na stronie 
www.kartamultisport.pl 

i w naszych mediach społecznościowych! 
Kurs online

Jogi od podstaw

Dostęp do największej 
platformy treningowej 

Yes2Move

http://www.kartamultisport.pl/


DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Jeśli spadnie motywacja?
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12

