
Cennik 

Oferta dla ZWIĄZEK 

NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO  

-Okręg Pomorski 



Koszt kart pracownika 

Minimalne zatrudnienie: 40 pracowników  

Pracownik 

dowolna liczba 

wejść do różnych 

obiektów tego samego 

dnia 

8 wejść  
w miesiącu 

Finansowanie 

 

 

 

159,00 zł  

Podane ceny są cenami brutto z 8% VAT 

O wyborze wariantu cenowego dla umowy decyduje ilość zgłoszonych pracowników oraz poziom dofinasowania usługi, w pierwszym miesiącu współpracy. Przedstawione w propozycji współpracy warunki cenowe po dokonaniu wyboru wariantu cenowego tracą ważność. W trakcie obowiązywania propozycji współpracy 

zmianie może ulec ilość dostępnych obiektów. Aktualna ilość obiektów sportowych dostępna jest zawsze na stronie: www.fitprofit.pl/obiekty i www.kartafitsport.pl/obiekty Powyższa informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740).  

Finansowanie 

89,00 zł  

http://www.kartafitsport.pl/obiekty


Koszt karty dla osób dodatkowych 

Każdy pracownik, który posiada aktywną kartę  może dopisać do 

programu jedną osobę towarzyszącą (FitProfit lub FitSport), wszystkie 

swoje dzieci oraz dwóch seniorów (FitProfit). 

Typ karty  Osoba towarzysząca 

  

Osoba towarzysząca 

 

Karta basenowa  

 

Karta dziecko  Karta Junior  Senior  

opis FitProfit FitSport FitProfit 

dla dziecka  

do 15 roku życia 

FitProfit 

dla dziecka  

do 15 roku życia 

FitProfit 

dla dziecka od 15  

do 18 roku życia 

FitProfit 

dla osoby powyżej  

60 roku życia  

koszt 179,00 zł 119,00 zł 38,00 zł 85,00 zł 99,00 zł 99,00 zł 

Podane ceny są cenami brutto z 8% VAT 

O wyborze wariantu cenowego dla umowy decyduje ilość zgłoszonych pracowników oraz poziom dofinasowania usługi, w pierwszym miesiącu współpracy. Przedstawione w propozycji współpracy warunki cenowe po dokonaniu wyboru wariantu cenowego tracą ważność. W trakcie obowiązywania propozycji współpracy 

zmianie może ulec ilość dostępnych obiektów. Aktualna ilość obiektów sportowych dostępna jest zawsze na stronie: www.fitprofit.pl/obiekty i www.kartafitsport.pl/obiekty Powyższa informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740).  

http://www.kartafitsport.pl/obiekty


Zapraszamy do świata zdrowia 

i dobrych emocji! 


