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Załącznik nr 4 

do Regulaminu Programu Multisport dla pracowników CMC Poland Sp. z o.o. i członków ich rodzin 

 

Szczegółowy zakres produktów i usług dostępnych w ramach kart MultiSport 
 

Zakres Programu Karta MultiSport Plus 

 
 

I. Liczba Wizyt przysługująca Użytkownikowi Karty – Nielimitowana.  

  

II. Zakres Programu  

 

Rodzaj Karty Zakres Programu 

 

Karta MultiSport Plus 

Wstęp do obiektów Partnerów, takich jak: basen, 

lodowisko, ścianka wspinaczkowa, korty do squash, 

sauna (łaźnia, jacuzzi), siłownia, grota solna. 

Udział w zajęciach, takich jak: aqua aerobic, joga, sztuki 

walki, rowery spinningowe (indoor cycling i spinning), 

taniec, zajęcia fitness (m.in. fitness z elementami tańca, 

gimnastyka, pilates), nordic-walking. 

Karta MultiSport Plus 

Dziecko 

Basen 

Karta MultiSport Kids Basen, lodowisko, ścianka wspinaczkowa, sztuki walki, 

grota solna, itp 

 

Zakres Programu Karta MultiSport Classic 

 
 

I. Liczba Wizyt – Jedna Wizyta w każdym dniu miesiąca kalendarzowego. 

 

II. Zakres Programu  

Rodzaj Karty Zakres Programu 

 

Karta MultiSport Classic 

Wstęp do obiektów Partnerów, takich jak: basen, 

lodowisko, ścianka wspinaczkowa, korty do squash, 

sauna, siłownia, grota solna. 

Udział w zajęciach, takich jak: aqua aerobic, joga  

(z wyjątkiem szkół jogi), sztuki walki, rowery 

spinningowe, taniec (z wyjątkiem szkół tańca), zajęcia 

fitness. 

Karta MultiSport Classic 

Dziecko 

Basen 

Karta MultiSport Kids Basen, lodowisko, ścianka wspinaczkowa, sztuki walki, 

taniec z wyłączeniem szkół tańca,  grota solna, itp. 
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Zakres Programu Karta MultiActive 

 

 
 

I. Liczba Wizyt przysługująca Użytkownikowi Karty – 8 wizyt w miesiącu kalendarzowym. 

 W każdym przypadku liczba Wizyt nie powinna przekroczyć jednej dziennie. 

 

II. Zakres Programu  

 

Rodzaj Karty Zakres Programu 

 

Karta MultiActive 

Wstęp do obiektów Partnerów, takich jak: basen, 

lodowisko, korty do squash, sauna, siłownia. 

Udział w zajęciach, takich jak: joga z wyjątkiem szkół 

jogi, sztuki walki z wyjątkiem szkół walki, rowery 

spinningowe, taniec z wyjątkiem szkół tańca, zajęcia 

fitness 

Karta MultiActive Dziecko Basen 

Karta MultiSport Kids Basen, lodowisko, sztuki walki z wyłączeniem szkół 

walki, taniec z wyłączeniem szkół tańca itp. 

 

Zakres Programu Karta MultiSport Senior  

 
I. Liczba Wizyt – Jedna Wizyta w każdym dniu miesiąca Okresu Rozliczeniowego do godziny 

16.00. W przypadku Okresu Rozliczeniowego obejmującego okres krótszy niż miesiąc 

kalendarzowy liczba Wizyt przysługujących Użytkownikowi Karty ulega proporcjonalnemu 

zmniejszeniu. 

 

II. Zakres Programu  

Rodzaj Karty Zakres Programu 

 

Karta MultiSport Senior 

Wstęp do obiektów Partnerów, takich jak: basen, 

lodowisko, ścianka wspinaczkowa, korty do squash, 

sauna (łaźnia, jacuzzi), siłownia, grota solna. 

Udział w zajęciach, takich jak: aqua aerobic, joga, sztuki 

walki, rowery spinningowe (indoor cycling i spinning), 

taniec, zajęcia fitness (m.in. fitness z elementami tańca, 

gimnastyka, pilates), nordic-walking. 

 
 


