
Oferta programu sportowego
dla 

CZĘSTOCHOWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ  

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA: 

• Karta sportowa jest programem abonamentowym. Pracownik lub Członek Izby chęć 
przystąpienia do programu zgłasza do osoby nadzorującej program w Izbie, a 
następnie w swoim zakresie dokonuje wpłaty za 1 miesiąc z góry.
• Osoba nadzorująca program w Państwa Izbie przekazuje pełną listę osób chętnych i 
uprawnionych do przystąpienia do programu.
• Po weryfikacji wpłat Członków z listą osób zgłoszonych do programu karty zostają 
wysłane na adres podany w umowie.
• Każdy Użytkownik poza sobą może zgłosić także 1 osobę towarzyszącą (nie musi być 
spokrewniona) oraz swoje dzieci do lat 15stu. Fakt ten również powinien zostać 
wcześniej zgłoszony osobie nadzorującej program w Państwa Izbie.

• Izba w żaden sposób nie pośredniczy 
w płatnościach za program.
Rola Izby ogranicza się do podpisania umowy 
określającej zasady współpracy oraz 
przesyłania w trakcie współpracy 
listy osób zainteresowanych programem 
(Jest to konieczne w celu weryfikacji 
czy dana osoba jest członkiem Izby, 
a tym samym jest uprawniona do 
skorzystania z programu).



liczba zgłoszonych 
członków/pracowników

całkowity koszt ponosi członek/pracownik Izby, 
poprzez wpłatę PayU

>40 125 PLN

osoba towarzysząca
dziecko karta pełna

dziecko karta basenowa  

149 PLN
89 PLN
37 PLN

tenis i squash
rabaty kwotowe

11 lat doświadczenia na rynku świadczeń pozapłacowych

92% klientów kontynuuje z nami współpracę

98% ankietowanych klientów jest zadowolonych ze współpracy z nami

#motywacja pozapłacowa  
#przyciągnięcie najlepszych z rynku
#lepsza efektywność
#rozwój ludzi i biznesu
#dbanie o zdrowie 
#zwrot z inwestycji

* Aktywność, do których istnieje konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty, wskazane są w rabatach.

aktywność fizyczna i rabaty bez 
ograniczeń 

25+
aktywności do wyboru

no limit
nielimitowana ilość wejść jednego dnia
do różnych obiektów

bez dopłat*
do aktywności na karcie

ok. 1200
extra rabatów dostępnych dla każdego posiadacza 
karty FitProfit

pakiet family
możliwość przyłączenia osoby towarzyszącej 
i dzieci

aplikacja
wyszukiwarka obiektów, fitdiety, 
fitprzepisy, fitumysł, pomiar ciała

ok. 469
obiektów sportu i rekreacji 
w województwie śląskim

ok. 3500
obiektów sportu i rekreacji 
w całej Polsce

Oferta zachowuje ważność do dnia 26.11.2018

Dziecko do 15 roku życia 

Ceny zawierają podatek VAT 8%



liczba zgłoszonych 
członków/pracowników

całkowity koszt ponosi członek/pracownik Izby, 
poprzez wpłatę PayU

>40 62 PLN

osoba towarzysząca
dziecko karta pełna

dziecko karta basenowa  

109 PLN
89 PLN
37 PLN

11 lat doświadczenia na rynku świadczeń pozapłacowych

92% klientów kontynuuje z nami współpracę

98% ankietowanych klientów jest zadowolonych ze współpracy z nami

#motywacja pozapłacowa  
#przyciągnięcie najlepszych z rynku
#lepsza efektywność
#rozwój ludzi i biznesu
#dbanie o zdrowie 
#zwrot z inwestycji

* Aktywność, do których istnieje konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty, wskazane są w rabatach.

8 wejść
do klubów w miesiącu

ok. 2100
obiektów sportu i rekreacji 
w całej Polsce

ok. 270
obiektów sportu i rekreacji 
w województwie śląskim

20+
aktywności do wyboru

bez dopłat*
do aktywności na karcie

pakiet family
możliwość przyłączenia osoby towarzyszącej 
i dzieci

platforma vs
system do obsługi

Aktywność fizyczna w optymalnym 
wydaniu 

Dziecko do 15 roku życia 

Ceny zawierają podatek VAT 8%

Dane kontaktowe:

Patrycja Skrzypczak

Oferta zachowuje ważność do dnia 26.11.2018

T: 795 604 305 M: p.skrzypczak@vanitystyle.pl


