Ruch i aktywność ﬁzyczna to najlepszy sposób na wsparcie odporności
organizmu i utrzymanie dobrego samopoczucia i kondycji.
Wytrwale zmieniaj tryb życia na zdrowszy z pakietami Medicover Sport!

Pakiet goFIT
25 dyscyplin sportowych

Ponad 4000 obiektów sportowych:
siłownie, baseny, aquaparki, kluby
ﬁtness, studia jogi szkoły tańca na
terenie całego kraju.

Pakiet Sportowy goFIT
Ćwicz gdzie chcesz i tak jak lubisz! Usługa dopasowana do różnych
potrzeb użytkowników.
Siłownia, basen, ścianka wspinaczkowa, joga – 25 dyscyplin w ponad
4000 obiektach sportowych i rekreacyjnych na terenie całego kraju,
tworzy wyjątkową ofertę zapewniającą treningi dla najbardziej
wymagających.

DLA OSOBY

TOWARZYSZĄCEJ
Solo, a może w duecie? Wybierz pakiet dla Osoby Towarzyszącej
i wspólnie aktywnie spędzajcie czas.

AQUA
JUNIOR

Medicover Sport wspiera aktywność ﬁzyczną już od najmłodszych lat.
Aqua to pakiet basenowy dla dzieci dający dostęp do wszystkich basenów i pływalni w ofercie.
Pakiet Junior umożliwia dodatkowo korzystanie z zajęć tanecznych,
karate, judo, parków trampolin, lodowisk i wielu innych atrakcji!

Cennik Pakietów Sportowych dla Pracowników

Cena dla Pracownika
z wejściami: 2 razy w tygodniu

59,00 zł/mies.

Cena dla Pracownika
z wejściami: OPEN raz dziennie

109,00 zł/mies.

Cena dla Pracownika
z wejściami: OPEN bez limitu

149,00 zł/mies.

Przy zakupie Pakietów pracowniczych, możesz skorzystać
z zakupu Dziecka oraz Pakietów dla Osoby Towarzyszącej.

Cennik dla Osoby Towarzyszącej

Cena dla Osoby Towarzyszącej
z wejściami: 2 razy w tygodniu

119,00 zł/mies.

Cena dla Osoby Towarzyszącej
z wejściami: 3 razy w tygodniu

139,00 zł/mies.

Cennik dla Dziecka do 15 roku życia

AQUA

joy

Pakiet basenowy Aqua
z wejściami: OPEN raz dziennie

39,00 zł/mies.

JUNIOR

Pakiet Sportowy Junior
z wejściami: OPEN raz dziennie

79,00 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ!
Zapisy oraz więcej informacji na:

www.medicoversport.pl/pakiety/ora
Kod dostępu: oraOK2021

Zapisy trwajądo 15 dnia miesiąca.

Nasi Partnerzy

Ściągnij aplikację Medicover Sport!

Pobierz aplikację Medicover Sport, dzięki której
w łatwy sposób sprawdzisz w wyszukiwarce
jakie obiekty sportowo-rekreacyjne są dostępne
w Twojej okolicy. Siłownia, joga, basen a może
sztuki walki? Spośród wielu różnych dyscyplin
wybierz te, które Cię interesują.
Ponadto, ciesz się jeszcze szybszą rejestracją
wejścia do obiektu przy pomocy kodu QR.
Wyszukiwarka Obiektów:
www.medicoversport.pl/wyszukiwarka

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
tel. 22 290 80 70
e-mail: bok@medicoversport.pl
Pon.–Pt. 7:30 – 21:00 oraz Sob.–Niedz. 8:00 – 20:00

Medicover Sport

Postaw z nami na zdrowszy ruch!

