
Pakiety sportowe



Dla osób pracujących w Polsce - Multisport

Dla osób pracujących za granicą -
dowolna aktywność fizyczna



 Wybierz dowolny obiekt sportowy

 Weź fakturę (NL) / rachunek (DE) przed rozpoczęciem usługi

 Faktura na spółkę, w której pracujesz

 Usługa na kwotę maksymalnie 40 euro/miesiąc

 Sprawdź instrukcję dotyczącą rozliczeń

Instrukcja dotycząca rozliczeń dostępna wkrótce

Jeśli pracujesz za granicą:



Karta Multisport Plus dla osób 
pracujących w Polsce

Oferuje możliwość kilkukrotnego wejścia 

do obiektów każdego dnia.

Dostęp do ponad 4500 obiektów. 



Dostępne obiekty i aktywności:

wyszukiwarka www albo 
aplikacja mobilna MultiSport



Karta

MultiSport Kids

Karta dla dzieci 

do 15. roku życia 

Ponad 1500 obiektów 

sportowych

Dostęp do basenów, 

aquaparków, zajęć 

tanecznych, sztuk walki, 

groty solnej, ścianki 

wspinaczkowej 

i lodowiska

Karta

MultiSport Kids 

Aqua

Karta dla dzieci

do 15. roku życia

Ponad 550 obiektów

basenowych

Dostęp do basenów

i aquaparków

Karty dla najbliższych (możesz dokupić jeśli 

posiadasz swoją kartę).

Karta 

MultiSport Senior 

Karta dla osób powyżej 

60. roku życia

2800 obiektów w całej 

Polsce 

Dostęp do obiektów 

raz dziennie, do 

godziny 16:00

Karta

MultiSport Student

Karta dla osób między

16. a 26. rokiem życia

Blisko 4000 obiektów 

w całej Polsce



Cennik kart dodatkowych

Karty dodatkowe Multisport Plus finansowane z własnych środków

Osoba towarzysząca 179,00 PLN

Kids 89,00 PLN

Kids Aqua 40,00 PLN

Student 119,00 PLN

Senior 69,00 PLN



Koszty pakietu sportowego dla 
pracownika

Pakiety sportowe są traktowane jako Twój przychód. 

Koszt dla pracownika w Polsce 21 zł/miesiąc.

Koszt dla pracownika za granicą 1 euro/miesiąc.



Dzięki karcie Multisport Plus zyskujesz:

Wstęp do ponad

4500 obiektów 

sportowych 

w całej Polsce.

Konsultacje 

dietetyczno-trenerskie, plany 

żywieniowe, dostęp do 

platformy treningowej 

i sezonowe dodatki.

Dostęp 

do kilkudziesięciu

różnych aktywności.



Po zalogowaniu 

widoczne są dostępne 

możliwości karty 

Multisport.



W kreatorze diety możesz 

skorzystać z aż 

16 indywidualnych planów 

żywieniowych. 



Możesz również umówić się 

na internetową konsultację 

z dietetykiem oraz trenerem 

personalnym.



W ramach karty możesz 

korzystać również 

z platformy YES2MOVE, 

która oferuje szereg 

treningów na różnym 

poziomie zaawansowania.



Co zrobić jeśli zgubisz kartę?

Napisz na hr@contrain.pl. 

Nowa karta zostanie dostarczona w ciągu 3-5 dni roboczych 
od daty zgłoszenia. 

Koszt wyrobienia duplikatu to 36,90 zł.



Multisport poza Contrain Care

Jeśli wybrałeś już dwie korzyści, ale chcesz 
korzystać z Karty Multisport, możesz opłacić ją 

samodzielnie.

Koszt: 167 zł potrącane z wynagrodzenia

Termin rezygnacji: do 15 dnia każdego miesiąca



Jeżeli masz pytania odnośnie powyższej 

korzyści napisz na hr@contrain.pl.

mailto:hr@contrain.pl

