
AKTYWNE LATO Z KARTĄ 
MULTISPORT!

Wróć do ćwiczeń w obiektach sportowych 
i zadbaj o swoje zdrowie na lato



Wróć do treningów z kartą MultiSport!

Trenuj w swoim 

ulubionym klubie
Trenuj na świeżym 

powietrzu
Korzystaj 

z basenów

Graj i wygrywaj 

w Letniej Grze 

MultiSport

Od 6 czerwca ponownie otworzyły 

się kluby fitness 

i siłownie. Sprawdź dostępność 

wybranego obiektu na 

www.kartamultisport.pl/obiekty

Pamiętaj o 2 m dystansu 

między osobami oraz 

max. 4 osobach na torze.

Od 10 czerwca czekają na 

Ciebie treningi outdoorowe  

w Warszawie, Krakowie, 

Wrocławiu, Poznaniu 

i Gdańsku. 

Bierz udział w letnich 

aktywnościach dostępnych 

od 1 lipca do 29 sierpnia 

i wygrywaj atrakcyjne nagrody.

Dbaj o formę, korzystaj z letnich aktywności i zdobywaj nagrody!

http://www.kartamultisport.pl/obiekty


Zobacz, co jeszcze czeka na Ciebie z kartą MultiSport

Czas

na rozwój

Treningi

on-line

Konsultacje 

dietetyczno-trenerskie

• Kilkadziesiąt różnorodnych 

zajęć on-line dostępnych

w Strefie MultiSport

• Treningi live – 3x dziennie

• Ćwiczenia z trenerami 

z Twojego klubu

• Kurs ,,Mindfulness na stres”

• Webinary i podcasty

z ekspertami

• Audiobooki i ebooki Legimi

• Kursy języka angielskiego 

eTutor

• Indywidualne spotkania 

on-line z dietetykiem 

i trenerami MultiSport

• 12 planów dietetycznych 

do wyboru

Na stronie www.kartamultisport.pl znajdziesz różnorodne usługi dodatkowe, dzięki którym podróż w kierunku 

zdrowego i  aktywnego życia będzie jeszcze łatwiejsza. 

http://www.kartamultisport.pl/


Trenuj w ulubionym 
klubie

Wróć do treningów w obiektach sportowych. 

Czerp radość z aktywności w Twoim ulubionym klubie 

i szerokiej oferty treningów, które pomogą Ci zadbać 

o formę.

Twoje zdrowie to nasz wspólny priorytet, dlatego 

dołożyliśmy wszelkich starań, aby powrót był dla 

Ciebie czystą przyjemnością. 

Sprawdź, jak dbamy o Twoje bezpieczeństwo na 

stronie: www.kartamultisport.pl/dobrze-ze-jestes

https://www.kartamultisport.pl/dobrze-ze-jestes/


Wypłyń na 
szerokie wody

Odpłyń od codziennej rutyny i wróć do aktywności 

na basenie. Jesteśmy już dla Ciebie otwarci. 

Pamiętaj, że na torze mogą przebywać jednocześnie 

4 osoby w odległości 2 m od siebie.

Chcesz zadbać o odporność? 

Wskocz do sauny na kilkuminutowe sesje relaksu.



Ćwicz na świeżym 
powietrzu – weź udział 
w treningach outdoor

Korzystaj z lata i ćwicz z trenerami MultiSport w Twoim 

mieście! Od 10 czerwca czekają na Ciebie zajęcia 

w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu 

i Gdańsku. Do wyboru masz różne rodzaje treningów 

grupowych - power, fitness czy body&mind.

Wybierz trening, zarezerwuj miejsce 

i… szykuj się na dużą dawkę aktywność.

Więcej informacji już od 9.06 na kartamultisport.pl



Zadbaj o zdrowy 
tryb życia pod okiem 
ekspertów

Skorzystaj z konsultacji on-line z dietetykami 

oraz trenerami personalnymi MultiSport, którzy 

opracują dla Ciebie spersonalizowany plan działania.

Wspólnie z ekspertem  dostosujesz swoją dietę oraz plan 

treningowy do codziennych potrzeb oraz upragnionych 

celów.

Więcej na:

www.kartamultisport.pl/konsultacje-online/

https://www.kartamultisport.pl/konsultacje-online/


Zaczytaj się 
na dobre

Poznawaj dobrze spisane historie z kartą MultiSport. 

Pobierz bezpłatny kod do serwisu Legimi i czytaj 

tak, jak lubisz najbardziej.

Więcej na:

www.kartamultisport.pl/usluga/multisport-books/

https://www.kartamultisport.pl/usluga/multisport-books/


Przemierzaj miasto 
na dwóch kółkach

Codziennie masz do wykorzystania 60 minut 

darmowej jazdy rowerem miejskim. Poczuj radość z 

aktywności na świeżym powietrzu 

i kręć kilometry z kartą MultiSport.

Więcej na: 

www.kartamultisport.pl/usluga/multisport-bike/

https://www.kartamultisport.pl/usluga/multisport-bike/


Zagraj w tenisa 
ziemnego

Chwyć rakietę w dłoń i sprawdź swoje możliwości 

na kortach tenisowych. 

Rozgrywaj mistrzowskie sety w czteroosobowym 

gronie i ciesz się sportowymi emocjami w wielkim 

stylu. 

Więcej na: 

www.kartamultisport.pl/tenis-ziemny/

https://www.kartamultisport.pl/tenis-ziemny/


Odkrywaj 
nowe smaki

Zamiast do końca lata zachowaj wysportowaną 

sylwetkę na lata! Zadbaj o zdrową i w pełni 

zbilansowaną dietę z bezpłatnym kreatorem 

dietetycznym MultiSport. 

Czekają na Ciebie nowości, w tym specjalna dieta, 

która wzmocni Twoją odporność. 

Więcej na:

www.kartamultisport.pl/usluga/multisport-diet/

https://www.kartamultisport.pl/usluga/multisport-diet/


Ciesz się sportowym 
stylem

Wykorzystaj wyjątkowe okazje, jakie dostarcza Ci 

karta MultiSport i skorzystaj z bezpłatnych kodów 

zniżkowych na zakupy w sklepie Gipara Fitness. 

Niech sportowy styl życia będzie Twoim stylem pod 

każdym względem.

Więcej na: www.kartamultisport.pl/usluga/gipara-

fitness/

http://www.kartamultisport.pl/usluga/gipara-fitness/


LETNIA GRA MULTISPORT
Bądź aktywny, zdobywaj punkty i wygrywaj nagrody!



W 60 dni dookoła lata 
z MultiSport

Wkręć się w aktywną zabawę Letniej Gry 

MultiSport i wybierz się 

w sportową wyprawę od 1 lipca 

do 29 sierpnia. Odkrywaj nowe aktywności, 

zbieraj punkty i wygrywaj atrakcyjne 

nagrody.



Weź udział 
w 10-dniowych etapach 

i trenuj konkretną 
dyscyplinę

Letnia Gra MultiSport jest 

podzielona na sześć 10-dniowych 

etapów. 

W każdej fazie gry zbierając 

punkty, będziesz miał szansę 

zostać mistrzem w jednej 

dyscyplinie sportowej i zdobyć 

atrakcyjne nagrody.

W Letniej Grze MultiSport mogą 

wziąć udział Użytkownicy 

aktywnych kart z wyłączeniem 

kart typu Dziecko.



Sprawdź, jak możesz zdobywać punkty

Rejestruj wizyty w obiektach 

sportowych, zapraszaj 

do aktywności znajomych, bierz 

udział w grach, dodatkowych 

wyzwaniach i zabawach. 

Zdobywaj punkty  w grach, 

quizach czy speed learningu. 

Zbieraj punkty za aktywności 

sportowe – pokonaną liczbę 

kroków i spalone w pocie czoła 

kalorie.



Zobacz, jakie nagrody 
czekają na Ciebie na mecie

• Rangi i sportowe odznaki;

• Vouchery do systemu kafeteryjnego;

• E-vouchery do sklepów: 4F, Decathlon, 

Empik.com, Smyk oraz serwisu eBilet;

• 2000 zestawów gadżetów sportowych: 

nerka, ręcznik, butelka na wodę;

• 200 zegarków GARMIN Forerunner 245 

stworzonych z myślą o miłośnikach 

biegania.



Wygrywaj 
i pomagaj innym

Dziel się szczęściem i przeznacz część 

zdobytych punktów na działania charytatywne, 

myśląc o potrzebach innych. Możesz wesprzeć 

jedną z 6 przewidzianych akcji CSR, o których 

dowiesz się więcej już wkrótce. 



Baw się razem z nami i zadbaj o zdrowie kompleksowo!

Gotowi na start?




