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Karta MultiSport – co to jest

Miesięczny koszt uczestnictwa w Programie jest często niższy od zakupu pojedynczego karnetu 
do jednego obiektu, np. na jogę, zajęcie taneczne, czy siłownię 

Karta MutliSport daje możliwość korzystania z obiektów 
rekreacyjno-sportowych, np..: baseny, siłownie, kluby 
sportowe, groty solne, ścianki wspinaczkowe i wiele innych

Przy niewielkim, stałym koszcie zyskujemy karnet na 
największą ilość obiektów sportowych w kraju – 4500

Niezależnie od zainteresowań i uprawianych dyscyplin 
sportowych, każdy znajdzie coś dla siebie wśród dostępnych 
25 aktywności sportowych

MultiSport – to swoboda. Niezależnie od tego gdzie jesteś, 
wszędzie możesz korzystać ze sportu – w 648 miastach



Liczby mówią same za siebie

5500
aktywnych klientów 
(firm i instytucji)

Ponad 640
miast, w których 
znajdują się obiekty 
sportowe

Prawie 4500 
obiektów 
sportowych na 
terenie całej Polski

ok 25
Aktywności 
sportowych 
dostępnych 
w ofercie

Ponad 10 lat 

działalności 
i pierwszy tego 
typu program 
w Polsce

400 000 
zadowolonych 
użytkowników kart

Regulamin:  http://www.benefitsystems.pl/multisport/jak-to-dziala

http://www.benefitsystems.pl/multisport/jak-to-dziala


Każdy Doktorant/pracownik zgłoszony do Programu 
MultiSport otrzymuje osobistą kartę imienną

Do wyrobienia karty wystarczy tylko imię i nazwisko, oraz 
adres e-mail 

Karta ma stałą cenę – 130 zł przez cały okres umowy

Łatwy sposób samodzielnego opłacenia przez PayU

Karta ważna jest wraz z:

• dokumentem tożsamości

Karta działa na terenie całego kraju

Karta posiada chip zabezpieczający

Karta może być zawieszana i odwieszana co miesiąc, 
wystarczy jej nie płacić

Karta MultiSport – wygoda i bezpieczeństwo



W terminie do 18.05 do 23.05 wystarczy kliknąć na poniższy link, zarejestrować się i dokonać płatności:
https://platforma.benefitsystems.pl/pl/Register/Register1?guid=b56b4eb2-bd2c-4674-aaad-93c8deeabdf7

Karta MultiSport - co zrobić, by ją mieć ?

Po przekierowaniu na stronę Platformy MultiSport należy:
zalogować się na stronie używając e-maila podanego na liście 
chętnych,
wybrać kartę dla siebie – kartę Główną, 
wybrać karty dla swoich bliskich – Karty Dodatkowe
po zaakceptowaniu wyboru, przejść do KOSZYKA
zapłacić poprzez PayU
zgłosić fakt mailowo do osoby kontaktowej (podając imię, 
nazwisko i ilość zakupionych kart)
a.dickson@benefitsystems.pl - z Benefit Systems

Zamówione Karty będą do odbioru od 26.05 do 31.05 
przedstawiciela firmy:
Pracownicy - Bogusława Reguła - boguslawa.regula@awf.krakow.pl
Doktoranci - Krzysztof Augustyn - krzysztofaugustyn@g.pl

Zanim zamówisz kartę przeczytaj regulaminu (2 slajd)

https://platforma.benefitsystems.pl/pl/Register/Register1?guid=b56b4eb2-bd2c-4674-aaad-93c8deeabdf7
mailto:a.dickson@benefitsystems.pl
mailto:boguslawa.regula@awf.krakow.pl
mailto:krzysztofaugustyn@g.pl


Karty dla członków rodziny

Każdy Pracownik/Doktorant ma możliwość 
dokupienia karty dla 1 Osoby Towarzyszącej

Każdy może też wykupić karty dla 3-ki swoich 
dzieci/wnuków.
Jeśli ilość ta jest wyższa niż 3 prosimy o 
zaznaczenie takiej informacji już przy zapisie

Zgłaszając osoby nie należące do Twojej rodziny, 
pamiętaj że płacisz za nie z własnej kieszeni.



Dzięki Programowi, każdy zgłoszony 
pracownik/Doktorant może dołączyć do Programu 1 
osobę towarzyszącą, powyżej 15 roku życia: dorosłe 
dziecko, małżonka, rodzeństwo, partnera życiowego itp.

Karta dla osoby towarzyszącej jest imienna, dzięki 
czemu, osoba taka może korzystać z karty niezależnie od 
Ciebie

Twoja osoba towarzysząca ma dostęp do usług taki jak 
Ty, ale w cenie 179 zł.

Karta MultiSport  dla Osoby Towarzyszącej



Karta MultiSport dla dziecka

Dla dzieci, którym rodzice chcą zapewnić jak najszerszy 
wachlarz aktywności przygotowaliśmy Kartę MultiSport 
Kids, która umożliwia korzystanie z basenu, ścianki 
wspinaczkowej, tańca, sztuk walki, seansów w grocie 
solnej, oraz z łyżew. Również bez limitu wejść.

Koszt karty 89 zł

Karta Kids

Karta Basenowa
Dziecko, które rodzic, lub dziadek/babcia zgłosi do karty 
basenowe, dostaje własną imienną kartę dzięki której 
może korzystać z basenu bez limitu wejść. 

Koszt karty 40 zł



Dzięki karcie MultiSport dla dziecka, ćwiczący rodzic 
zyskuje dodatkowy czas dla siebie podczas ćwiczeń 
dziecka

Ćwiczące dziecko to zdrowsze dziecko, mające więcej 
energii

Uprawiając sport wspólnie z dzieckiem integrujemy je z 
grupą, dzięki czemu lepiej rozwijają się jego społeczne 
zachowania

Sport wpływa na wszechstronny rozwój dziecka i uczy 
go wytrwałości i konsekwencji

Sukcesy sportowe podnoszą samoocenę dziecka i 
dają mu impuls do dalszych prób 

Co daje karta MutliSport dla dzieci:

Karta MultiSport dla dziecka



Obiekty znajdziesz na:
http://www.benefitsystems.pl/multisp
ort/obiekty

Karta MutliSport – ilość obiektów

Obiekty możesz wyszukiwać :
w promieniu 10 km od podanego 
adresu, 

po konkretnej kategorii usługi: basen, 
joga, fitness itp.

po dodatkowych filtrach np.: obiekt dla 
kobiet, dla osób niepełnosprawnych, 
czy obiekt 24h itp..

http://goo.gl/xZ39nn


Do 23.05 zaloguj się i kup kartę

Anna Dickson
a.dickson@benefitsystems.pl
Tel : 22 24 24 111
Kom: 508 713 814

Paweł Matysiak
p.matysiak@benefitsystems.pl
Tel : 22 24 24 345
Kom: 505 007 233
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mailto:p.matysiak@benefitsystems.pl

