
Karta 
MultiSport Plus
Możliwość kilkukrotnego 
korzystania z karty w ciągu 
dnia

Dostęp do ponad 4300 
obiektów 

Karta 
MultiActive 8
Możliwość korzystania 
z karty 8 razy w 
miesiącu. Nie częściej 
niż raz dziennie

Dostęp do ponad 2300 
obiektów

infolinia: (22) 242 42 42infolinia: (22) 242 42 42infolinia: (22) 242 42 42

Drogi Pracowniku, 
zadbaj o zdrowie swoje 
i całej rodziny. 
Zapraszamy do 
programu MultiSport 

infolinia: (22) 242 42 42

Karta 
MultiSport Classic
Możliwość jednokrotnego 
korzystania z karty w ciągu 
dnia

Dostęp do ponad 2500 
obiektów

Minimalna ilość chętnych potrzebna do startu 
programu to 101 osób. Zapisy będą odbywały 
się poprzez platformę PayU - link na stronie

Do wyboru masz jeden z trzech rodzajów kart:

Solidarność" KWK "JASTRZĘBIE-BZIE-DĘBINA 
dopłaca do karty 20zł!

Szczegółowe informacje na temat warunków cenowych dostępne są 
w siedzibie Solidarności " KWK "JASTRZĘBIE-BZIE-DĘBINA lub 

na stronie Związku: www.solidarnoscjastrzebie.pl/?page_id=1736 



Karty Dodatkowe
Każdy posiadacz karty sportowej może wykupić 
dodatkowe karty dla:

Jednej Osoby Towarzyszącej powyżej 15-go roku 
życia (ten sam zakres usług jak dla pracownika) 
Trójki dzieci do 15-go roku życia:  

- karta MultiSport Kids  (basen, taniec, sztuki walki, grota 
solna, ścianka wspinaczkowa i lodowisko).
- karta MultiSport Dziecko (dzieci do 15 roku życia) - 
baseny, aquaparki
Dwóch osób powyżej 60 roku życia w ramach karty 
MultiSport Senior możliwość skorzystania ze wszystkich
aktywności do godz. 16:00

Jan Kowalski

Jan Kowalski
Benefit Systems A

Jan Kowalski

każda karta jest imienna oraz ważna razem z dowodem tożsamości
wejście do obiektu rejestrowane jest za pomocą specjalnego 
czytnika, co ogranicza formalności do minimum
w trakcie jednego miesiąca możesz uczęszczać na wiele zajęć 
sportowo – rekreacyjnych bez konieczności ograniczania się do 
jednego obiektu. Przed skorzystaniem z usług obiektu sprawdź czy 
akceptowany jest wybrany przez Ciebie typ karty MultiSport. Pełen 
Regulamin korzystania z kart oraz wyszukiwarka obiektów znajdują 
się na stronie www.kartamultisport.pl
kontakt z Infolinią: 22 242 42 42, infolinia@benefitsystems.pl

Na każdą porę roku oferujemy dodatkowe atrakcje 
z kartą MultiSport. Między innymi:

Podstawowe zasady Programu MultiSport:

Jedz na zdrowie!
Korzystaj z darmowej diety 

on-line, planuj zdrowe posiłki 
i zmieniaj nawyki całej rodziny.

Ćwicz wyobraźnię.
Pobierz dwie darmowe 

książki z serwisu Legimi w 
formie e-booków lub 

audiobooków. 

Wyzwanie „30 dni 
bez cukru”. 

Naucz się skutecznie 
ograniczać cukier w diecie.

infolinia: (22) 242 42 42

Odwiedź Strefę Użytkownika: www.kartamultisport.pl

Jastrzębie Zdrój

Kryta Pływalnia Laguna w Jastrzębie-Zdroju 
Sieć Xtreme Fitness
Lodowisko Jastor
Kopalnia Formy

Wykaz wszystkich obiektów w okolicy: 
www.kartamultisport.pl/wyszukiwarka   




