Karty sportowe
dla Pracowników i Doktorantów
Uniwersytetu Warszawskiego

Od 14 lat wspieramy naszych klientów w budowaniu
organizacji, dla których najważniejszy jest człowiek.

Ludzie i ich pasje
są dla nas najważniejsi!
A każdy z nas jest inny, wyjątkowy…
Dlatego nasze produkty to odpowiedź na różne potrzeby.
Karty sportowe, programy kulturalne, a także strefa on-line –
wszystko, co jest potrzebne, aby holistycznie zadbać o zdrowie,
rozwój i dobre emocje.

Dlaczego warto dbać o dobre samopoczucie pracowników?
Szczęście to nowa produktywność!
Zadowoleni pracownicy są

2 razy bardziej zaangażowani i
5 razy bardziej skłonni
do zwiększonego wysiłku na rzecz firmy.

Firmy mogą ograniczyć,

Aż o 15%
wyższą wydajnością w pracy wykazują
się osoby, które ćwiczą min. 30 minut
dziennie.

+15%
wydajności

aż 70% wydatków
spowodowanych absencją pracowników,
wdrażając właściwie dobrane działania
wspierające dobrą kondycję fizyczną
i psychiczną pracowników.
-70% wydatków

≥30 min
2x większe
zadowolenie

5x większa
skłonność do
zwiększonego
wysiłku
Źródło: well.hr „Raport bez stresu”

Karta dla wszystkich, którzy
kochają ruch – w dowolnym
miejscu i czasie!
Nieograniczony dostęp

Karty dla bliskich

Dostęp do tysięcy obiektów w całej Polsce.
Nielimitowana liczba wejść – nawet kilka
razy dziennie do różnych obiektów.

Możliwość dołączenia do programu
osoby towarzyszącej, dzieci,
a także seniora.

Mnóstwo możliwości

Rabaty

Joga, taniec, siłownia, basen, sztuki walki,
ścianka wspinaczkowa, squash, tenis –
każdy znajdzie coś dla siebie!

Dostęp do tysięcy extra rabatów
na produkty i usługi!

Dostęp do platformy on-line
Dostęp do Strefy On-line Standard, a w niej setki filmów treningowych, kurs jogi od podstaw,
codzienne treningi na żywo, webinary z dietetykami, materiały dla dzieci, strefa rozwoju
i wiele więcej.

Więcej informacji oraz lista obiektów dostępna na stronie: www.fitprofit.pl

1 0 minut sportu tygodniowo obniża
prawdopodobieństwo rozwinięcia
depresji o prawie 0%! Aktywność
fizyczna wycisza emocje, negatywne
odczucia oraz redukuje stres.

Dla osób, które ćwiczą
regularnie – 8 wejść w ciągu
miesiąca.
Tysiące obiektów
Dostęp do tysięcy obiektów w całej Polsce.
8 wejść w ciągu miesiąca.

Sport to szczęście w czystej postaci!
Naukowcy odkryli, że regularny trening
uszczęśliwia bardziej niż pieniądze! *

Mnóstwo możliwości

Karty dla bliskich

Joga, taniec, siłownia, basen, sztuki walki,
ścianka wspinaczkowa, squash, tenis –
każdy znajdzie coś dla siebie!

Możliwość dołączenia do programu
osoby towarzyszącej, dzieci,
a także seniora.

Dostęp do platformy on-line
Dostęp do Strefy On-line Standard, a w niej setki filmów treningowych, kurs jogi od podstaw,
codzienne treningi na żywo, webinary z dietetykami, materiały dla dzieci, strefa rozwoju
i wiele więcej.

Więcej informacji oraz lista obiektów dostępna na stronie: www.kartafitsport.pl
*https://businessinsider.com.pl/lifestyle/cwiczenia-uszczesliwiaja-bardziej-niz-pieniadze/c v 8

Jedyna na rynku tak bogata
tematycznie platforma!

Strefa VanityStyle on-line

STANDARD
Dostęp 24/7 do m.in.:
setek filmów treningowych
motywujących wyzwań
webinary ze specjalistami

treningów na żywo

kursu jogi

treningi on-line w ulubionych klubach
artykuły i wideo

materiały dla dzieci: treningi, animacje, gry

Zapraszamy do świata zdrowia i dobrych emocji!

Dostęp dla Pracowników
i Doktorantów posiadających kartę
bez dodatkowych kosztów!

Ceny programów

dla Pracowników i Doktorantów oraz ich najbliższych

Pracownik/ Doktorant

99 zł brutto

69 zł brutto

Osoba towarzysząca

149 zł brutto

99 zł brutto

Karta FitProfit Senior

99 zł brutto

(powyżej 60 roku życia)

Karta FitProfit Junior
(dziecko między 1 a 18 rokiem życia)

Karta FitProfit Dziecko
(dziecko do 1 roku życia)

Karta FitProfit Dziecko Basen
(dziecko do 1 roku życia)

89 zł brutto
79 zł brutto
36,90 zł brutto

Jak się zarejestrować
do programu?
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Kliknij w link i zarejestruj się podając adres mailowy UW.
https://tinyurl.com/nfx2blc7
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Sprawdź pocztę i aktywuj konto.
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Zaloguj się. Zamów karty i dokonaj płatności przez PayU.

0
04

Odbierz kartę w wybranym Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego.

Wpłaty – jak opłacić zamówienie?
Płatności należy dokonać do 20-stego każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym abonament będzie
aktywny. Brak dokonania wpłaty we wskazanym terminie oznacza wstrzymanie usługi do momentu kolejnej wpłaty.
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CO ZYSKUJESZ?
Optymalne rozwiązanie - FitSport lub nielimitowany dostęp
do obiektów sportowych - FitProfit
Ponad 20 różnych dyscyplin sportowych m. in. taniec,
fitness, pływanie, joga, sztuki walki, tenis, aqua aerobik, pilates,
ścianka wspinaczkowa, sauna, crossfit
Gwarancja lepszego samopoczucia

Bezpłatny dostęp do strefy on-line z kartami sportowymi
Dostęp do obiektów sportowych w całej Polsce

Brzmi dobrze? Skontaktuj się z nami
i dowiedz się więcej!

karty_uw@vanitystyle.pl
Wiadomości wysłane spoza poczty Uniwersytetu Warszawskiego nie będą
obsługiwane.

