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!

Oferta dla policjantów zrzeszonych
w NSZZ Policjantów woj. lubelskiego.
Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi
informacjami poniżej oraz do zapisów.

Pakiet goFIT
Siłownie, baseny, zajęcia ﬁtness.

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

Pakiet Sportowy goFIT
Usługa dopasowana do różnych potrzeb użytkowników.
Ponad 20 aktywności w około 4000 obiektów na terenie całego kraju,
tworzy wyjątkową ofertę zapewniającą treningi dla najbardziej
wymagających.

Pakiet FIT&more
Siłownie, baseny, zajęcia ﬁtness.

Dostęp do około 4300 obiektów
sportowych na terenie całego kraju.

Ponad 30 rodzajów aktywności m.in: kręgle,
bilard, parki linowe, ścianki wspinaczkowe.

Inspiracje od światowych ekspertów,
porady żywieniowe i plany treningowe.

Pakiet Sportowy FIT&more
Kompleksowe podejście do planu treningowego. W ramach pakietu
otrzymujesz nie tylko dostęp do około 4300 obiektów w całej
Polsce: siłownie, baseny, aquaparki, kluby ﬁtness, studia jogi, szkoły
tańca, ale także do dodatkowych miejsc oferujących usługi
rekreacyjne i rozrywkowe: kręgle, bilard, parki linowe, ścianki
wspinaczkowe, paintball, golf.
W ramach pakietu otrzymasz także inspiracje i porady żywieniowe
od światowych ekspertów.

Cennik Pakietów Sportowych dla Pracowników

Cena dla Pracownika
z wejściami: 2 razy w tygodniu
Cena dla Pracownika
z wejściami: OPEN (raz dziennie)

69,00 zł/mies.
139,00 zł/mies.

Cena dla Pracownika
z wejściami: 2 razy w tygodniu
Cena dla Pracownika
z wejściami: OPEN (raz dziennie)

79,00 zł/mies.
149,00 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ!
Zapisy oraz więcej informacji na:
www.medicoversport.pl/pakiety/zwnszzplublin
Kod dostępu: NSZZPMS2022
Zapisy trwają od 1-go do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego.
Abonament trzymiesięczny – zmian można dokonywać raz na trzy miesiące

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

Cennik dla Osoby Towarzyszącej

Cena dla Osoby Towarzyszącej
z wejściami: 2 razy w tygodniu

139,00 zł/mies.

Cena dla Osoby Towarzyszącej
z wejściami: OPEN (raz dziennie)

169,00 zł/mies.

Cennik dla Dziecka do 15 roku życia

AQUA

Pakiet basenowy Aqua
z wejściami: OPEN (raz dziennie)

50,00 zł/mies.

JUNIOR

Pakiet Sportowy Junior
z wejściami: OPEN (raz dziennie)

90,00 zł/mies.

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.
*Aby w pełni korzystać z aplikacji, wystarczy podać w niej swój numer
telefonu przypisany do aktywnego pakietu Medicover Sport.

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!

