
 

 

 

 

 

Oferta programu sportowego  

dla Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

 
 
KLUCZOWE ZAŁOŻENIA:  
 

• Karta sportowa jest programem abonamentowym. Pracownik lub Członek Izby chęć 
przystąpienia do programu zgłasza do osoby nadzorującej program w Izbie, a 
następnie w swoim zakresie dokonuje wpłaty na konto VanityStyle za 1 miesiąc z 
góry. Pracownik lub Członek dokonując zgłoszenia dostarcza również zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez VanityStyle.  

• Osoba nadzorująca program w Państwa Izbie przekazuje pełną listę osób chętnych i 
uprawnionych do przystąpienia do programu. 

• Po weryfikacji wpłat Członków z listą osób zgłoszonych do programu karty zostają 
wysłane na adres podany w umowie. 

• Każdy Użytkownik poza sobą może zgłosić także 1 osobę towarzyszącą (nie musi 
być spokrewniona) oraz swoje dzieci do lat 15tu. Fakt ten również powinien zostać 
wcześniej zgłoszony osobie nadzorującej program w Państwa Izbie. 

• Udział osoby towarzyszącej jest możliwy tylko w sytuacji, gdy sam Członek korzysta z 
programu. Moment rezygnacji przez Członka z programu jest równoznaczny z 
rezygnacją również jego osoby towarzyszącej i dzieci. 

• Aby przedłużyć abonament przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego 
Członek dokonuje ponownej wpłaty na konto VanityStyle. 

• Brak wpłaty oznacza rezygnację z programu. 

• Izba w żaden sposób nie pośredniczyłaby w płatnościach za program. 
Rola Izby ograniczyłaby się do podpisania umowy określającej zasady 
współpracy oraz przesyłania w trakcie współpracy imiennej listy osób 
zainteresowanych programem. (Jest to konieczne w celu weryfikacji czy dana 
osoba jest członkiem Izby, a tym samym jest uprawniona do skorzystania z 
programu) 
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Oferta zachowuje swoją ważność do 18.03.2019 roku  

 

 

agnieszka skowerska
Przekreślenie

agnieszka skowerska
Wstawiony tekst
nadal



 

Cena brutto abonamentu za kartę FitProfit 

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc 
VAT skalkulowany według stawki VAT 8% 

Liczba zgłoszonych 

pracowników/członków 

Izby 

 

Koszt karty 

 

>40 

 

125 PLN brutto 

 

 

KOSZT KARTY FITPROFIT dla: 

Osoby Towarzyszącej – 149,00 PLN brutto 

Dziecka – Karta Pełna – 89,00 PLN brutto 

Dziecka – Karta BASENOWA – 36,90 PLN brutto 

▪ Około  3400 obiektów na terenie całej Polski 

▪ Około   1200  rabatów z zakresu sportu, zdrowia, pielęgnacji, 

Spa i Wellness w ramach tej samej karty 

▪ Około 100 obiektów na terenie woj. podkarpackiego, 

w tym około 30 obiektów w Rzeszowie 

▪ Obiekty w około  550 miastach w Polsce 

 

▪ Około 25 dyscyplin sportowych - basen, siłownia, 

 fitness, joga, sztuki walki, taniec, ścianki wspinaczkowe itd. 

▪ Jedyna Karta na rynku bez dopłat w obiektach  

▪ Brak przerw technicznych między korzystaniem 

z różnych obiektów  

▪ Squash i tenis - rabaty kwotowe, łączące się 

▪ Możliwość zgłoszenia osób towarzyszących i dzieci 

 
Wyszukiwarka obiektów: www.fitprofit.pl/obiekty     
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Cena brutto abonamentu za kartę FitSport 

Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc 
VAT skalkulowany według stawki VAT 8% 

Liczba zgłoszonych 

pracowników/członków 

Izby 

 

Koszt karty 

 

>40 

 

59 PLN brutto 

 

 

 

KOSZT KARTY FITSPORT dla: 
 

Osoby Towarzyszącej – 99,00 PLN brutto 
Dziecka – Karta Pełna – 69,00 PLN brutto 

Dziecka – Karta BASENOWA – 35,00 PLN brutto 

• Możliwość skorzystania z 8 wizyt miesięcznie 

• Około 2100 obiektów w Polsce 

• Około 70 obiektów na terenie woj. podkarpackiego 

w tym około 20 obiektów w Rzeszowie 

• Brak dodatkowych opłat w obiektach 

 

 

▪ Około 20 dyscyplin sportowych - basen, siłownia, 

fitness, joga, sztuki walki, taniec itd. 

▪ Łatwy i przejrzysty system weryfikacji 

▪ Sam decydujesz jak często korzystasz z wizyt 

▪ Atrakcyjna cena programu 

▪ Możliwość zgłoszenia osób dodatkowych i dzieci 

 

 Wyszukiwarka obiektów: www.kartafitsport.pl/obiekty      
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