
Z kartą MultiSport Plus 
masz dostęp do ponad 4700 
obiektów sportowych 
w całej Polsce! Możesz 
z nich korzystać kilkukrotnie 
w ciągu dnia. 

Cena karty 
MultiSport Plus:

Cena karty 
MultiSport Classic:

Karta MultiSport Classic 
umożliwia dostęp do ponad 
2600 obiektów sportowych 
w całej Polsce każdego dnia!

Cena karty 
MultiSport Light: 

Z kartą MultiSport Light 
masz dostęp do ponad 2500 
obiektów sportowych w całej 
Polsce 8 razy w miesiącu!

W województwie pomorskim możesz korzystać z ponad 200 obiektów 
sportowo-rekreacyjnych. Sprawdź wszystkie obiekty:

www.kartamultisport.pl/obiekty

Karty MultiSport dla Członków Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
i ich rodzin
Od 1 lutego uruchamiamy dla Was karty MultiSport, 
zapewniające dostęp do klubów fitness, siłowni, aquaparków, 
basenów i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

1: Kliknij w powyższy link i zarejestruj się.
2: Wybierz interesujące Cię karty i opłać je za pomocą platformy.
3: Gotowe! Opłacone karty będą aktywne od 1  lutego 2023 r.
 4: Korzystaj z MultiSportu za pomocą aplikacji w telefonie lub karty tradycyjnej. 
5: Ciesz się sportem z całą rodziną!

Zamów i opłać karty do 22.01.2023 roku: 
www.emultisport.pl/register-user/58035

https://www.emultisport.pl/register-user/58035


Cena karty 
MultiSport Kids: 
89 zł 

Karta MultiSport Kids dla 
dzieci do 15 roku życia, 
z dostępem do basenów, 
nauki tańca, sztuk walki, groty 
solnej, ścianki wspinaczkowej. 

Cena karty 
MultiSport Kids Aqua: 
40 zł

Karta MultiSport Kids Aqua 
dla dzieci do 15 roku życia, 
z dostępem do basenów 
i aquaparków w całej Polsce.

Cena karty 
MultiSport Student: 
129 zł 

Karta MultiSport Student dla 
dzieci między 15. a 26. rokiem 
życia z dostępem do blisko 
4300 obiektów sportowych.

Jedną kartę dla Osoby Towarzyszącej powyżej 15 roku życia:
MultiSport Plus: 189 zł / MultiSport Classic: 169 zł lub MultiSport Light: 118 zł

Dwie karty MultiSport Senior dla osób powyżej 
60. roku życia z dostępem do wszystkich aktywności
do godz. 16:00

Cena karty 
MultiSport Senior:
79 zł
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