
dla Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Kielcach

TWÓJ PAR T N E R W B U D OW AN I U BEZP IECZEŃSTWA, Z D R O W I A I ZAANGAŻOWAN IA PRACOWNIKÓW



SPORTOWE
Medicover Sport

Twoja firma w dobrej kondycji

PAKIETY



Aktywność fizyczna to 
zdrowie!

„Aktywność fizyczna zdecydowanie 

spowalnia starzenie się naszego układu 

odpornościowego. Zdrowy, młody 

układ odpornościowy znacznie lepiej 

sobie radzi z chorobami - osoby 

bardzo młode, dzieci – praktycznie nie 

chorują na COVID-19. Warto zaznaczyć, 

ze sport poprawia stan zdrowia 

psychicznego, działa antystresowo – co 

ma kluczowe znaczenie dla sprawności 

układu odpornościowego.” 

- Dr. Med. Michał Chudzik, lekarz 

Medicover

Zadbaj o nie i wróć do aktywności z pakietami 

Medicover Sport!

Zwiększa odporność 

na choroby

Redukuje ryzyko chorób serca, 

niektórych nowotworów oraz 

cukrzycy drugiego typu

Stabilizuje stawy 

i kręgosłup

Pomaga utrzymać 

prawidłową masę ciała

Ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne -

sport eliminuje niepokój i „oczyszcza umysł”, 

dzięki czemu pracuje on sprawniej!



Największa Sieć Obiektów 
Partnerskich w Polsce!
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Z naszych

usług korzysta

ponad 1000
firm i instytucji 

publicznych. Działamy od 

2006
roku

SIŁOWNIA

1726
ZAJĘCIA FITNESS

2058
BASEN

550

TANIEC

649
YOGA

548
CROSS TRENING

339
TENIS

201



Korzyści współpracy

90% pracy związanej

z obsługą programu sportowego
przejmujemy na siebie

Pakiety sportowe dopasowane do potrzeb Twoich 

pracowników.

4500 OBIEKTÓW

SPORTOWO–REKREACYJNYCH

Oferujemy Ci dostęp 

do największej sieci obiektów w Polsce.

ZAPISY I RAPORTY ON-LINE

Przyjazny system zapisów

pracowników do programu,

zgodny z wymogami RODO.

DEDYKOWANY OPIEKUN

Wsparcie i stały kontakt

na każdym etapie współpracy,

7 dni w tygodni.

BRAK PLASTIKOWYCH KART

Bez administracji i dystrybucji kart 

przez działy HR. Błyskawiczna 

aktywacja pakietów.



Strony dedykowane 
i zapisy online

Modyfikacja:

• odrzucenie pracownika

• zamknięcie miesiąca 

rozliczeniowego

HR – ADMINISTRACJA I KONTROLA

Logowanie do panelu HR

Przegląd i edycja zgłoszeń do programu

Zatwierdzenie listy

PRACOWNIK - ZAPISY

Wejście na stronę dedykowaną

Wybór pakietu

Akceptacja regulaminu i wymaganych zgód

BEZ
ZAANGAŻOWNIA

HR
ŁATWOŚĆ

WYGODA
KONTROLA



Z aplikacją Medicover Sport rejestracja wejścia 

do obiektu jest jeszcze prostsza!

• Wyszukuj obiekty w Twojej okolicy

• Filtruj po dyscyplinach sportowych

• Dodawaj do listy ulubionych

• Rejestruj wejścia za pomocą kodu QR lub kodu SMS

BRAK 
PLASTIKOWYCH 

KART

SZYBKĄ 
AKTYWACJĘ
PAKIETÓW

Dzięki Medicover Sport możesz 

zaproponować swoim pracownikom:

Aplikacja Medicover Sport

http://bit.ly/OKSystem_iOS
http://bit.ly/OKSystem_Android


Pakiet goFIT

SIŁOWNIA

FITNESS

BASEN

Nasz pakiet



Usługa dopasowana do różnych potrzeb użytkowników, tworzy wyjątkową ofertę 

zapewniającą treningi dla najbardziej wymagających. Dostępny w opcji 

2x w tygodniu lub OPEN.

Pakiet goFIT

• OBIEKTY SPORTOWE

4000+ obiektów 

sportowych w całej 

Polsce.

• BASENY

• FITNESS

• PONAD 25 DYSCYPLIN 

SPORTOWYCH

25+
+ zajęcia fitness, baseny, 

25 dyscyplin sportowych, 

takich jak tenis, joga czy 

sporty walki.



Oferta cenowa

Grupa 

użytkowników

2 razy w 

tygodniu

OPEN

Raz dziennie

OPEN

Bez limitu

Pracownik 59 109 149

Grupa 

użytkowników

OPEN

Raz dziennie

Junior 79

Aqua 39

Liczba pracowników: około 1300

Ilość użytkowników: min. 30 osób.

Medicover Sport jedynym dostawcą 

usług sportowych

Okres abonamentowy – 3 miesiące

Zapisy: 

Strona dedykowana

Płatności cykliczne

* Oferta jest ważna    dni.

Ceny zawierają podatek VAT

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Niniejsza oferta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa OK System S.A. co oznacza, że informacje w niej  zawarte są chronione w myśl art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  Rozpowszechnianie, udostępnianie osobom trzecim jakichkolwiek informacji i danych zawartych w ofercie jest  niedozwolone i podlega 

sankcjom zgodnie z art. 23 ww. ustawy.

Grupa użytkowników 2 razy w tygodniu 3 razy w tygodniu

Os. Towarzysząca 119 139



To dorośli tworzą świat dzieciom. Właściwe nawyki wpojone od najmłodszych lat 

wspierają prawidłowy rozwój fizyczny dziecka. Poza tym sport uczy dyscypliny i 

wzmacnia charakter. WHO zaleca około    minut dziennie aktywności o średnim 

lub intensywnym natężeniu dzieciom od  . roku życia.

Pakiety dla dzieci



Wszystkie obiekty to nowoczesne, przestronne i bardzo dobrze 

wyposażone kluby. Pozwalają komfortowo odbyć trening 

indywidualny oraz ćwiczyć na licznych i zróżnicowanych 

zajęciach grupowych.

Well Fitness
Sieć klubów fitness

• zdrowie dla wszystkich

• najwyższa jakość

• ekologia

SIŁOWNIA FITNESS SAUNA

i wiele innych

19
klubów

w Polsce



Co wyróżnia sieć Well Fitness?

Well Fitness
Sieć klubów fitness

Bogata oferta zajęć fitness oraz flagowe 

programy treningowe z najlepszymi 

instruktorami.

Pozwalający sprawnie śledzić swoje postępy i 

łatwiej osiągać cele. Na Body Trackerze można 

łatwo i szybko monitorować procent tkanki 

tłuszczowej, masę ciała, BMI i masę mięśniową.

Fitness World oferuje certyfikowane treningi na 

wysokim poziomie oraz możliwość 

zarezerwowania darmowych konsultacji.

Bodytracker

Trening Personalny

Zajęcia fitness

otwarte

24h
na dobę



Calypso
Sieć klubów fitness

Calypso to sieć klubów fitness uznana jako marka nr 1 w 

sektorze „czas wolny i rekreacja” wg Niezależnego raportu 

KPMG „TOP 100 brands” w   1  roku. Do zdrowego życia 

podchodzą kompleksowo dlatego w swojej ofercie zapewniają 

profesjonalną opiekę trenerską, usługi dietetyczne, bogatą ofertę 

zajęć grupowych, a obiekty wyposażone są w nowoczesny 

sprzęt do ćwiczeń. To wieloletnie doświadczenie oraz pasja 

sprawiają, że od lat kluby te cieszą się ogromną popularnością 

oraz są symbolem jakości i profesjonalizmu.

51
KLUBY

5200
MASZYNYMIAST

25

56000
M² POWIERZCHNI

1000
TRENERZY

51
lokalizacji
w Polsce



Calypso
Sieć klubów fitness

W klubach Calypso znajdziesz między innymi:

Czy wiesz, że dzięki treningom w Calypso 

możesz zrobić coś dobrego dla środowiska? 

Strefa cardio klubu wyposażona jest w maszyny 

SportsArt posiadające technologię Eco-Powr, dzięki 

której energia generowana przez ćwiczących 

zamieniana jest w prąd.

strefę cardio, wolnych 

ciężarów, 

funkcjonalną 

klatkę do Cross 

Trainingu

klimatyzowaną i 

przestronną salę do 

zajęć fitness

strefę relaksu i 

sauny

szeroki wachlarz zajęć 

grupowych

opiekę doświadczonych 

trenerów wraz z 

rozpisaniem indywidualnego 

planu treningowego

nielimitowany dostęp do 

kompleksowych pomiarów składu 

ciała

bezpłatną opiekę dla dzieci 

w strefie Kids Play



UP
Sieć klubów fitness

UP to marka klubów fitness. W ofercie dostępne są zajęcia 

grupowe i treningi personalne z najlepszymi trenerami. Dobrze 

wyposażone strefy treningowe podzielone są na: siłową, 

funkcjonalną, cardio, HIIT oraz indoor walking.

Poprzez zdrowy tryb życia w ramach treningów fitness, a także 

porad żywieniowych i edukacji pro-ekologicznej, chcemy 

wpływać na tworzenie zdrowszego i lepszego świata. Zależy 

nam, by tworzyć go wspólnie z Wami – świat czystszy i bardziej 

przyjazny mieszkańcom naszej planety. Dlatego edukacja i 

samoświadomość dotycząca naszych codziennych wyborów jest 

dla nas bardzo ważna. UP to nowoczesny sprzęt, darmowy 

parking i pro-ekologiczne podejście.

5
lokalizacji
w Polsce



UP
Sieć klubów fitness

• strefa maszyn izolowanych

• strefa wolnych ciężarów

• strefa półwolnych ciężarów

• strefa HIIT

• strefa funkcjonalna

• strefa indoor walking

• strefa cardio

• strefa zajęć grupowych

• ponad    rodzajów zajęć grupowych



Just GYM
Sieć automatycznych klubów fitness

• przestronne wnętrze

• przyjazne użytkownikom

• wypełnione sprzętem z najwyższej półki w ramach  -ciu 

różnorodnych stref treningowych

• eleganckie i dostępne   h/ /   

SIŁOWNIAFITNESS

21
lokalizacji
w Polsce

CARDIO



Just GYM to marka klubów czynna całą dobę, co jest możliwe 

dzięki bezobsługowej technologii zastosowanej w obiektach. 

Brak limitu wejść, pełna automatyzacja i dostępność   h/  dni 

w tygodniu przez cały rok jest ukłonem w stronę wymagających 

Klientów. 

Kluby Just GYM są przestronne i bezpieczne. Przestrzenie 

zostały podzielone na 1  stref treningowych, wyposażonych w 

sprzęt z najwyższej półki. Zajęcia grupowe prowadzone są w 

oparciu o autorskie programy treningowe

Just GYM
Sieć automatycznych klubów fitness



Total Fitness
Sieć klubów fitness

• dogodna lokalizacja

• wygodne połączenia komunikacyjne

• długie godziny otwarcia

• ogólnodostępne parkingi dla klubowiczów

13
lokalizacji
w Polsce

Wszystko po to, abyś bez problemu 
dotarł na planowany trening.

SIŁOWNIA FITNESS CARDIO



Total Fitness
Sieć klubów fitness

Kluby sieci Total Fitness to nowoczesna siłownia i centrum fitness 

w jednym w Warszawie, Radomiu oraz Gdańsku.

Wszystkie obiekty zaprojektowane zostały z myślą o najbardziej 

wymagających klientach. Kluby cechują wydzielone strefy do 

ćwiczeń, parking dla klientów, strefy relaksu oraz kącik dla dzieci. 

Wszystko dla spełnienia potrzeb i preferencji klientów.

Najlepsza lokalizacja w mieście

Doświadczeni trenerzy i przyjazna atmosfera zajęć

Nowoczesny sprzęt i komfortowe strefy do ćwiczeń



CityFit
Sieć klubów fitness

CityFit to sieć nowoczesnych klubów fitness, oferująca pełen 

komfort treningu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

• dostęp 24/7

• przestronne, nowocześnie zaaranżowane wnętrza

• ergonomiczne strefy treningowe (m.in. cardio, wolne ciężary, 

treningu funkcjonalnego, strefa relaksu)

• sprzęt klasy premium (m.in. TechnoGym)

• różnorodne zajęcia fitness

• zajęcia wprowadzające dla początkujących (IntroFit)

• trening już od 1 . roku życia

22
lokalizacje
w Polsce



CityFit
Sieć klubów fitness

Filozofią CityFit jest tworzenie klubów dostosowanych do 

miejskiego stylu życia. Przestronne i nowoczesne wnętrza 

wyposażone są w prestiżowy sprzęt do ćwiczeń, profesjonalne 

nagłośnienie oraz liczne udogodnienia. 

Wszystko po to, by trening był przyjemnością.

CityFit oferuje:

i wiele innych



PREMIUM GYM
Sieć automatycznych klubów fitness

Aż 10 nowoczesnych obiektów znajdujących się w 

województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, 

mazowieckim oraz łódzkim.

Klienci mogą być pewni iż obsługa oraz trenerzy klubów 

Premium Gym zadbają o ich komfort kompleksowo. 

Różnorodny sprzęt oraz obszerna oferta zajęć umożliwią 

dostosowanie treningu osobom na każdym poziomie 

zaawansowania.

• Kluby wyposażone w sprzęt najlepszych producentów 

z bogatym grafikiem zajęć fitness. 

• Obiekt w Rumii otwarty jest całą dobę 

• Na powierzchni 1    m  znajduje się ponad 200 

stanowisk do ćwiczeń oraz pierwszy w Europie Ninja

Park z torami przeszkód do ćwiczeń

10
lokalizacji
w Polsce



PREMIUM GYM
Sieć automatycznych klubów fitness

SIŁOWNIA FITNESS SAUNA

• strefa siłowa podzielona na wolne ciężary, maszyny izolowane 

oraz maszyny FREEMOTION

• ponad 50 stanowisk w strefie cardio

• sala Indoor Cycling

•   bogato wyposażone sale fitness

• strefa Gate Time

• sauna



Fitness Platinium

Sieć klubów na terenie woj. małopolskiego, lubuskiego oraz 

podkarpackiego. Kluby Fitness Platinium® powstały z miłości 

do sportu oraz chęci stworzenia wyjątkowego miejsca dla 

wszystkich, którzy podzielają tę pasję. 

Wszystkie kluby spełniają oczekiwania nawet najbardziej 

wymagających klientów. W nowoczesnych i profesjonalnych 

obiektach sportowo-rekreacyjnych dostępne są m.in. sala 

fitness, sala Spinning®, strefa wolnych ciężarów 

i cardio oraz sauna. Ale na tym nie koniec. Każdy klub ma 

do zaoferowania coś ekstra.

Kluby Fitness Platinium® są własnością Platinium Welness Sp. 

z o.o., która prężnie się rozwija m.in. poprzez rozbudowę sieci o 

markę Smart Gym.

Sieć klubów fitness

13
lokalizacji
w Polsce



Fitness Platinium

SIŁOWNIA FITNESS

Sieć klubów fitness

CARDIO SAUNA

Kluby podzielone są na poszczególne strefy treningowe, wśród nich 

można wyróżnić m.in.:

• Cinema Cardio

• Eco Cardio

• Cross Training

• strefę treningu funkcjonalnego

• strefę wolnych ciężarów

• strefę treningu dla kobiet

• strefę treningu personalnego

• i wiele innych…



Smart Gym

Innowacyjna sieć klubów na terenie woj. śląskiego. Kluby Smart 

Gym powstały z miłości do sportu oraz chęci stworzenia 

wyjątkowego miejsca dla wszystkich, którzy podzielają tę pasję. 

Wszystkie placówki spełniają realne potrzeby swoich klientów, 

oferując najwyższej jakości sprzęt. W ofercie wyszczególnić 

można przestrzeń treningową podzieloną na poszczególne 

strefy, a także zajęcia grupowe. Ich charakterystycznym 

znakiem są niepowtarzalne wnętrza, projektowane 

w różnorodnych stylach. Kilka obiektów czynnych jest 

24h / 7 dni w tygodniu.

Kluby Smart Gym są własnością Platinium Welness Sp. z o.o., 

która rozpoczęła swą działalność od marki Fitness Platinium®.

.

Sieć klubów fitness

6
lokalizacji
w Polsce



Smart Gym

SIŁOWNIA FITNESS

Sieć klubów fitness

CARDIO

• strefa cardio

• strefa maszyn izotonicznych

• strefa maszyn półwolnych

• strefa wolnych ciężarów

• strefa power

• strefa funkcjonalna

• strefa core

• strefa kobiet

• różnorodne zajęcia grupowe – wzmacniające, ogólnorozwojowe, 

funkcjonalne, taneczne, mentalne, interwałowe, a także 

wprowadzające dla osób początkujących



Nasi Klienci



Nasi Partnerzy



32

TWÓJ SPOSÓB
NA ZDROW 
FIRMĘ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


