WARUNKI WSPÓŁPRACY DLA PARTNERÓW
OBIEKTY POSIADAJĄCE CO
NAJMNIEJ JEDNĄ Z TYCH USŁUG:
siłownia, fitness, cross trening,
indoor cycling

POZOSTAŁE OBIEKTY, POSIADAJĄCE
USŁUGI TAKIE JAK:
basen, grota solna, joga, lodowisko,
sauna, squash, sztuki walki, ścianka
wspinaczkowa, taniec, aqua aerobic

MINIMALNA POWIERZCHNIA
Miasta powyżej 200 tys. mieszkańców

700 m2

100 m2

Miasta 100 tys. – 200 tys. mieszkańców

400 m2

100 m2

Miasta poniżej 100 tys. mieszkańców

200 m2

100 m2

SZATNIE
Oddzielne szatnie dla kobiet i mężczyzn
Szatnie z prysznicami i łazienkami





—

RECEPCJA
Stała recepcja z obsługą





Możliwość montażu terminala do kart MultiSport





KLIMATYZACJA
Profesjonalna klimatyzacja lub wentylacja
wbudowana w infrastrukturę obiektu, obejmująca



—

swoim zasięgiem min. siłownię i salę fitness

PARKING
Dostęp do parkingu płatnego lub bezpłatnego



—

SPRZĘT
Atestowany sprzęt i urządzenia zapewniające
bezpieczeństwo ćwiczących



—

SALE DO ĆWICZEŃ
Dedykowane, zamykane sale do zajęć grupowych


dotyczy tylko współpracy z zakresie
fitness!

—

TRENER
Zapewnienie minimum 1 dedykowanego
trenera/instruktora w trakcie godzin otwarcia klubu,
posiadającego odpowiednie uprawnienia


dotyczy tylko obiektów z siłownią!

—

AKTUALNE ZEZWOLENIA
Dopuszczenie do użytku i posiadanie aktualnych
zezwoleń wymaganych do prowadzenia działalności





POLISY
Aktualna polisa OC adekwatna do charakteru
świadczonych usług





DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU
Obiekt musi być dostępny dla użytkowników w
chwili składania wniosku





ZASADY ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ:
•

Formularz jest przeznaczony tylko dla właścicieli obiektów sportowo-rekreacyjnych,

•

Zgłoszenia podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Programu MultiSport będą
weryfikowane według kolejności ich nadesłania,

•

Decyzje dotyczące współpracy będą podejmowane przede wszystkim przy uwzględnieniu
wskazanych kryteriów,

•

Skontaktujemy się tylko z właścicielami, którzy spełniają kryteria,

•

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia już funkcjonujących (świadczących usługi) obiektów,

•

Podejmiemy z Tobą współpracę tylko wtedy, kiedy dane złożone przez Ciebie w formularzu będą
prawdziwe,

•

Wystarczy, że obiekt posiada jedną z usług: siłownia lub zajęcia fitness lub cross trening lub indoor
cycling, aby był rozpatrywany według kategorii fitnessowych.

USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU MULTISPORT:
Aqua aerobik

Lodowisko

Sztuki walki

Basen

Sauna

Ścianka
wspinaczkowa

Grota solna

Siłownia

Taniec

Indoor Cycling

Spinning

Zajęcia fitness

Joga

Squash

Cross Trening

