
Zapraszamy Pracowników UG 

do korzystania z kart MultiSport

Od 15. marca uruchamiamy dla Was karty MultiSport, 

zapewniające dostęp do basenów, aquaparków, siłowni, 

fitness, jogi, tańca, squasha oraz innych usług i obiektów 

sportowych

Do wyboru macie dwa rodzaje kart:

Z kartą MultiSport Plus masz dostęp 

do ponad 4400 obiektów sportowych w 

całej Polsce! Możesz z nich korzystać 

kilkukrotnie w ciągu dnia.

Z kartą MultiSport Light masz

dostęp do ponad 2400 

obiektów sportowych w całej 

Polsce 8 razy w miesiącu!

UG dopłaca do karty 30 zł lub 40 zł, a Ty płacisz tylko:

MultiSport Plus: MultiSport Light:

           68 zł / 78 zł*- miesięcznie                               12 zł / 22 zł*- miesięcznie

*Niższe kwoty dotyczą Pracowników z dopłatą 40 zł, wyższe - 30 zł ze strony UG

(wysokość dopłaty zależy od progu dochodowego Pracownika)

Obiekty w Twojej okolicy
- W Twojej okolicy korzystaj z ok. 300 obiektów 

na kartę Plus i ok. 160 na kartę Light - m.in.:

- Wszystkie obiekty znajdziesz w wyszukiwarce 

(wyfiltruj obiekty dla typu karty: Plus lub Light):

www.kartamultisport.pl/obiekty 

- Zdrofit Fitness Klub, Calypso Fitness

- Total Fitness, CityFit

- Aquapark w Sopocie, baseny w Trójmieście, 

baseny, aquaparki i termy w całej Polsce

- Good Luck Clinic, Arkon Squash & Gym

- Premium Fitness&Gym

Zgłoszenia zakupu karty dla siebie i członków rodziny przyjmuje do

17stego dnia każdego miesiąca p. Julia Gaca (julia.gaca@ug.edu.pl , tel.: 58 523 24 85) 
za pośrednictwem formularza- https://forms.office.com/r/NQPiYr2wmg  
 

https://forms.office.com/r/NQPiYr2wmg
mailto:julia.gaca@ug.edu.pl
http://www.kartamultisport.pl/obiekty


Karty dla Ciebie i Twoich bliskich
Każda osoba posiadająca kartę typu "Pracownik" może zamówić:

Jedną kartę dla Osoby Towarzyszącej powyżej 15. roku życia:

MultiSport Plus: 179 zł- miesięcznie lub MultiSport Light: 117 zł- miesięcznie

Karta MultiSport Kids

dla dzieci do 15 roku życia, z 

dostępem do basenów, nauki 

tańca, sztuk walki, groty solnej,

ścianki wspinaczkowej.

Cena karty
MultiSport Kids:

Karta MultiSport Kids Aqua

dla dzieci do 15 roku życia,

z dostępem do basenów

i aquaparków w całej Polsce.

Cena karty
MultiSport Kids Aqua:

                89 zł- miesięcznie                                                   40 zł- miesięcznie

Możesz zamówić dowolną ilość swoich dzieci na kartę MultiSport Kids i MultiSport Kids Aqua

Podstawowe zasady Programu MultiSport

Do obiektów masz dostęp za pomocą imiennej karty oraz (dodatkowo) aplikacji w telefonie

Wejście do obiektu rejestrowane jest za pomocą specjalnego czytnika, bez zbędnych 

formalności.

W ciągu miesiąca możesz uczęszczać na różne zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Nie musisz ograniczać się do jednego obiektu.

Do 17stego dnia każdego miesiąca możesz zrezygnować z karty, zmienić rodzaj 

posiadanej karty lub dopisać się do programu MultiSport.



Szczegółowe informacje na temat programu sportowego:

Infolinia Benefit Systems

22 242 42 42 

infolinia@benefitsystems.pl

7 dni w tygodniu w godz. 7:00-22:00

mailto:infolinia@benefitsystems.pl
tel:+48222424242
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