
SPORTOWE

goFIT
Dedykowana oferta dla 
Lasów Państwowych i 
Parków Narodowych

PAKIETY



Największa Sieć Obiektów Partnerskich
w Polsce!

Z naszych
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publicznych.
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Szczegóły pakietu

W pakiecie goFIT:

• zajęcia fitness

• siłownia

• sauna

• taniec

• sztuki walki

• joga

• basen

• zajęcia w wodzie

• squash

• cross trening

• tenis ziemny

• zajęcia grupowe

• zajęcia dla dzieci

• grota solna

• ścianka wspinaczkowa

• jacuzzi

• lodowisko

• nordic walking

• tenis stołowy

• nauka pływania

• boisko do gier

• badminton

• zajęcia dla kobiet 

w ciąży



Pakiet goFIT

Usługa dopasowana do różnych potrzeb użytkowników, tworzy wyjątkową ofertę 

zapewniającą treningi dla najbardziej wymagających. Dostępny w opcji 

2x w tygodniu lub Open 1 raz dziennie. Wyróżnikiem oferty Medicover Sport 

jest dostęp do wszystkich obiektów sportowych niezależnie od wybranej 

opcji. 

• OBIEKTY SPORTOWE

4000+ obiektów 
sportowych w całej 

Polsce.

• BASENY

• FITNESS

• PONAD 25 DYSCYPLIN 

SPORTOWYCH

25+
+ zajęcia fitness, 

baseny, 25 dyscyplin 

sportowych, takich 

jak tenis, joga czy 

sporty walki.



Oferta cenowa.
Ilość użytkowników: min. 10 osób 

(pracowników)

Medicover Sport jedynym dostawcą 

usług sportowych.

Zapisy: Strona dedykowana

Na każdego zapisanego pracownika 

przypada możliwość zapisania 1 osoby 

towarzyszącej i nawet 10 dzieci.

* Oferta jest ważna 30 dni.
Ceny zawierają podatek VAT
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 
66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Niniejsza oferta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa 
Medicover Sport Sp. z o.o. co oznacza, że informacje w niej  
zawarte są chronione w myśl art. 11 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
Rozpowszechnianie, udostępnianie osobom trzecim 
jakichkolwiek informacji i danych zawartych w ofercie jest  
niedozwolone i podlega sankcjom zgodnie z art. 23 ww. 
ustawy.

Grupa użytkowników 2 razy w tygodniu 3 razy w tygodniu Open 1 raz dziennie

Pracownik 49,00 zł - 83,00 zł

Osoba towarzysząca 119,00 zł 139,00 zł -

Grupa użytkowników Open 1 raz dziennie

Dziecko 80,00 zł

Dziecko 40,00 zł

Grupa użytkowników 2 razy w tygodniu

Seniorzy 49,00 zł
Osoby powyżej 60 roku życia 

(rodzice pracowników), karnet działa 

do godziny 16:00.

  



Aplikacja Medicover Sport

Wyszukiwarka Obiektów Medicover Sport – dostępna dla systemów Android oraz iOS. 

Umożliwia między innymi proste i szybkie wyszukiwanie obiektów znajdujących się 

w okolicy, uwzględniając wybraną formę aktywności (np. siłownia, basen, joga, crossfit).

Wyszukiwarka obiektów

http://bit.ly/OKSystem_iOS
http://bit.ly/OKSystem_Android


Korzystanie z pakietu.

SZYBKA AKTYWACJA 
PAKIETÓW

BRAK PLASTIKOWYCH
KART

• Wykorzystanie aplikacji Medicover Sport lub weryfikacji SMS.

• Wystarczy jeden SMS, aby aktywować usługę i korzystać ze wszystkich obiektów 

partnerskich w całej Polsce.

Dzięki Medicover Sport możesz zaproponować swoim 
pracownikom pakiety sportowe bez zbędnej administracji.



Strony dedykowane i zapisy on-line.



Nasi Partnerzy.



TW J S OS  
NA ZD OW 
FI MĘ

www.medicoversport.pl

DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ

Łukasz Lipiński
+ 48 519 532 485  

lukasz.lipinski@medicover.pl

Marcin Dubiniak
+ 48 510 217 931

marcin.dubiniak@medicover.pl


