
Kompletní seznam aktivit najdete na 

www.multisport.cz.

Video, jak kartu používat, najdete na 

www.youtube.com

pod názvem „karta MultiSport“. 

Každý den můžete kartu 

využít na jeden volný vstup

v síti více než 1 700 

sportovních 

a relaxačních zařízení po celém 

Česku a Slovensku!

Milé kolegyně, milí kolegové,

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se 

rozhodla umožnit vám od října 2018 

prostřednictvím zaměstnavatele vstoupit 

do programu MultiSport.

Abyste si mohli vyzkoušet, co karta 

MultiSport umožňuje, má každý zaměstnanec 

FF příležitost získat kartu MultiSport

s platností od 1.10. 2018. do 31. 10. 

2018

ZDARMA!
Kartu si objednejte na odkazu 

http://bit.ly/UKmultisport a to do 

17.9.2018.

ZALÍBILA SE VÁM MULTISPORTKA?

Máte jedinečnou možnost si ji ponechat 

s platností od 1.11.2019 za cenu:

650 Kč / karta / měsíc 
Kartu si objednejte od 20.9. do 15. 10. 

2018 na odkazu http://bit.ly/UKmultisport - budete 
mít stejnou kartu jako při testovacím období.

Ke své zaměstnanecké kartě si 

můžete pořídit jednu doprovodnou 

pro dospělou osobu 

a až 3 dětské do 15 let věku 

dítěte.

– Dospělá osoba: 790 Kč / karta / 

měsíc

– Děti do 15 let: 490 Kč / karta / 

měsíc

PÁR PRAKTICKÝCH INFORMACÍ:

Karta je nepřenosná – při návštěvě zařízení je

nutné se prokázat průkazem totožnosti s fotografií.

Cena za kartu vám bude měsíčně srážena ze mzdy.

Z odběru karty se můžete odhlásit či se k němu

přihlásit na čtvrtletní bázi, a to vždy do 15. dne

v předcházejícím měsíci s tím, že změna proběhne

následující měsíc. O kartu lze znovu zažádat až za

3 měsíce (výjimkou jsou zdravotní důvody).

Karta se finančně vyplatí. Porovnejme to jednoduchým

propočtem. Člověk, který chodí 2x týdně cvičit,

zaplatí za vstup 130 Kč – měsíčně tedy 1 170 Kč, to

už se vyplatí, že? A to nepočítáme další aktivity

jako sauny, koupaliště, tenis či wellness.

Fitness

Lezecké 

stěny

Sauny

Skupinové 

lekce 

Squash, 

tenis, 

badminton

Aquaparky

a 

koupaliště

Bowling 

Solné 

jeskyně

Bazény

Bojové 

sporty

Jóga 

a zdravotní 

cvičení

Domy 

přírody

v CHKO 

Na výběr máte přes 260 druhů 

aktivit. 

http://bit.ly/UKmultisport
http://bit.ly/UKmultisport

