Odpowiadamy
na dziecięcą
ciekawość…

kreatywnie i zdrowo
– spędzaj czas
wspólnie z rodziną

Posiadacze karty FitProfit mogą zapisać do programu osobę towarzyszącą
i wszystkie swoje dzieci do 15 roku życia. Dzięki temu spędzicie aktywnie
czas razem. Chcesz poćwiczyć sam i szukasz atrakcji dla dziecka? Istnieją
obiekty, w których możesz zostawić dziecko pod opiekę animatora lub
zapisać na równoległe zajęcia.

ok. 1300

obiektów i rabatów dla dzieci

25+

bez dopłat*

ok. 3500

ok. 1300

aktywności do wyboru

do aktywności na karcie

obiektów z obszaru sportu
i rekreacji w całej Polsce

extra rabatów dostępnych dla każdego
posiadacza karty FitProfit

no limit**

pakiet family

nielimitowany dostęp do obiektów
partnerskich przez 7 dni w tygodniu

możliwość przyłączenia osoby
towarzyszącej i dzieci

*aktywności, do których istnieje konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty, wykazane są w rabatach
**nielimitowana liczba wejść na wiele aktywności jednego dnia w różnych obiektach przez 7 dni w tygodniu

pasja

Szczęście dziecka jest najważniejsze dla
rodzica. Zadbaj o to, by odkryło swoją pasję i od
najmłodszych lat rozwijało się w dziedzinie, którą
lubi. Karta FitProfit daje wiele możliwości, by Twoje
dziecko wypróbowało to, co sprawia mu radość.

TANIEC

Balet, Breakdance, Zumba, Pole dance, Latino dance

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

SZTUKI WALKI

aikido, karate, brazylijskie jiu-jitsu, taekwondo, boks, MMA

CHIRLIDING

CROSS TRENING

Jazda na

NARTACH / SNOWBOARDZIE

– rabat na wynajęcie sprzętu zimowego, nauka jazdy na nartach

JAZDA KONNA

TENIS

lub

SQUASH

NURKOWANIE

SZERMIERKA

%

RABAT

%
%
%
%
%

zdrowie

Zadbaj o zdrowie dzieci.
Z kartą FitProfit Twoje
dziecko będzie miało
prawidłową postawę
oraz zdrowy kręgosłup.
Każda dawka ruchu zbliża do
poprawnej i zdrowej sylwetki.
Możesz też zapisać dziecko
na przegląd jamy ustnej do
stomatologa z atrakcyjną zniżką.

STOMATOLOG

GIMNASTYKA
KOREKCYJNA
BASENY

JOGA

FITNESS NA
TRAMPOLINACH
GROTY SOLNE

%

RABAT

%

rozrywka

Dzieci musza się bawić, to jest ich czas. Dzięki karcie FitProfit
sprawnie zorganizujesz imprezę urodzinową oraz zapewnisz masę
atrakcji. Świetny pomysł, by czas spędzić aktywnie razem
w aquaparku, na gokartach czy parku linowym.
Sprawdź, jakie masz możliwości.

BAWIALNIE

ORGANIZACJA IMPREZ
URODZINOWYCH

%

GOKARTY

%

PAINTBALL

%

KRĘGLE

ESCAPE ROOM

PARKI LINOWE
WROTKOWISKA

AQUAPARKI
I BASENY
TERMALNE

%

RABAT

%

%

kultura

QlturaProfit to połączenie miejsc
kulturalnych w jednym kuponie.

OKOŁO 187 KIN

OKOŁO 53 TEATRÓW

OKOŁO 42 MUZEÓW

ZOO, PARKI DINOZAURÓW...

Kupon QlturaProfit jest:

ATRAKCYJNY CENOWO
NA OKAZICIELA

WAŻNY 9 MIESIĘCY

rozwój

Warto postawić na edukację od najmłodszych lat,

ponieważ w dzieciństwie najszybciej się uczymy.
Postaw na praktyczne umiejętności swojego dziecka,

a to ułatwi mu życie w dorosłym świecie.

KURSY JĘZYKOWE

%

NAUKA
PŁYWANIA

%

GRY
PLANSZOWE

NAUKA
JAZDY KONNEJ

KURS
SAMOOBRONY
Jazda na

NARTACH /
SNOWBOARDZIE

– rabat na wynajęcie sprzętu zimowego, nauka
jazdy na nartach

%

RABAT

%

%

%

%

Więcej szczegółów na stronie
www.fitprofit.pl | www.qlturaprofit.pl
i u Opiekuna programu w Twojej firmie.

