
ZASADY KORZYSTANIA Z  PROGRAMU MULTISPORT 

DLA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN 

 

1. Pracodawca udostępnia Pracownikom i członkom ich rodzin przystąpienie od dnia 1 marca 

2022 r. do Programu , pod warunkiem podpisania i  złożenia w terminie do 15 dnia miesiąca 

oświadczenia o przystąpieniu i zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Programie rekreacyjno- sportowym MULTISPORT jest złożenie 

poprzez aplikację MyContrain lub telefonicznie zapotrzebowania na kartę zawsze w terminie 

do dnia 15 każdego miesiąca i złożenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu Realizacji Umowy lub 

cofnięcie udzielonej wcześniej zgody są równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Programu 

na koniec danego miesiąca. W przypadku gdy tym Użytkownikiem jest Pracownik skutkuje to 

jednoczesnym zakończeniem na koniec danego miesiąca kalendarzowego udziału w Programie 

Osoby Zgłoszonej przez Pracownika. 

4. W ramach programu jest dostępna Karta Multisport Plus – karta uprawniająca do wstępu 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 (indor cycling i spinning), taniec, zajęcia fitness, nordic-

walking. 

Dodatkowo do wyboru pozostają karty dla najbliższych: 

1) Karta Multisport Kids – dostęp do basenów, Aquaparków, zajęć tanecznych, sztuk walki, 

groty solnej, ścianki wspinaczkowej i lodowiska. 

2) Karta Multisport Kids Aqua – dostęp do basenów i Aquaparków, 

3) Karta Multisport Student – karta uprawniająca do wstępu 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 (indor cycling i spinning), taniec, zajęcia fitness, nordic-walking. 

4) Karta Multisport Senior- wstęp raz dziennie do obiektów do godziny 16:00 dla osób 

powyżej 60. roku życia.  

5. Każdy użytkownik może być posiadaczem tylko jednej karty. 

6. Regulamin korzystania z karty znajduje się na stronie www.benefitsystems.pl . 

7. Pracownik korzystający z usługi zobowiązany jest  do dostarczenia do Działu Kadr pisemnej 

zgody na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia za część ceny abonamentu w kwocie 

stanowiącej różnicę pomiędzy aktualną ceną abonamentu a kwotą dofinansowania.  

http://www.benefitsystems.pl/


8. Pracownik może zgłosić do korzystania z programu rekreacyjno-sportowego następujących 

dodatkowych uczestników: 

a) dzieci pracownika-dziecko Pracownika korzystającego z Karty, do ukończenia wieku 15 lat  

b) młodzież – dzieci Pracownika korzystającego z Karty, w wieku 16 roku życia do 26 lat 

c) jedną osobę towarzyszącą - to osoba zgłoszona przez Pracownika posiadającego kartę 

MULTISPORT.  

9. Pracownik może zgłosić jedną Osobę Towarzyszącą będącą jego małżonkiem, wstępnym, 

zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w 

stosunku przysposobienia oraz jej małżonkiem a także osobą pozostającą we wspólnym 

pożyciu.  

10. Warunkiem przestąpienia do programu rekreacyjno-sportowego MULTISPORT przez wyżej 

wymienione osoby, jest dostarczenie do Działu Kadr przez Pracownika  zgody na przetwarzania 

danych osobowych tych osób zgodne z wzorem  Benefit Systems oraz zgody na potrącanie  

z wynagrodzenia za pracę kosztów abonamentów tych osób. 

11. Dziecko lub osoba towarzysząca mogą być zgłaszani do programu tylko pod warunkiem 

uczestniczenia w nim pracownika.  

12. Rezygnacja z programu rekreacyjno-sportowego pracownika powoduje automatyczne 

wyrejestrowanie z ww. programu dziecka oraz osoby towarzyszącej. Zaprzestanie korzystania 

z Programu przez Pracownika oznacza równoczesne zakończenie udziału w nim dzieci/ Osób 

Towarzyszących.  

13. Pracownik pokrywa koszt abonamentu poprzez wyrażenie zgody na potrącenie kwoty  

z wynagrodzenia należnego za dany miesiąc z dołu.  

14. Stawki abonamentu są uzależnione od ilości uczestników i wyboru pakietu usług dostępne  

i aktualizowane w dziale HR- pytania proszę kierować pod adres hr@contrain.pl 

15. W sytuacji zagubienia karty uczestnik programu jest zobowiązany zapłacić za duplikat karty. 

Koszt duplikatu wynosi 36,90, odciągany od pensji pracownika. 

16. Uczestnik może sprawdzić listę dostępnych obiektów na stronie Znajdź obiekt sportowy 

(kartamultisport.pl) 

mailto:hr@contrain.pl
https://www.kartamultisport.pl/multisport/wyszukiwarka-obiektow#/
https://www.kartamultisport.pl/multisport/wyszukiwarka-obiektow#/

