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Kritéria pro zařazení  
nových partnerů
do nabídky MultiSport

Zařízení poskytující následující služby:

posilovna, 
skupinové 

lekce

plavecký bazén, letní 
koupaliště, raketové sporty, 
beach volejbal, horolezecká 
stěna/boulder, trampolínové 
parky, solná jeskyně, sauna, 

wellness, InBody

drivig range, minigolf, 
adventure golf, paddleboard, 

bowling, veřejné bruslení, 
dětské herny a parky,

laser game

ŠATNY

Oddělené dámské   
a pánské šatny.   

Šatny se sprchou a toaletou.   

RECEPCE

Permanentní  
přítomnost recepční.
Výjimkou jsou zařízení  
otevřená 24/7, která musí  
splňovat speciální podmínky.

  

Možnost instalace čtečky.
Jedná se o instalaci zapůjčené  
čtečky (zdarma) přes standardní  
USB kabel. Je potřeba mít k dispozici 
počítač/ kompatibilní notebook  
(ne tablet). Celý systém funguje 
na bázi webového rozhraní. 
(Nejoptimálnější je prohlížeč  
Mozilla Firefox a Google Chrome.)

  

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

Certifikované sportovní  
a relaxační vybavení a stroje, 
jejichž stav zajišťuje bezpečnost 
uživa telů (při správné manipulaci).

  

PLATNÁ POVOLENÍ

Provozovatel je držitelem všech 
platných oprávnění k provozu 
podnikatelské činnosti.

  

PREZENTACE

Provozovatel má webovou  
případně facebookovou stránku  
s následujícími informacemi:  
kontakt, rozsah poskytovaných 
služeb, aktuální ceník, aktuální 
rozvrh lekcí/hodin.

  

NABÍDKA SLUŽEB

Spolupráce ve špičce
i mimo špičku.   

V souladu s minimálním  
rozsahem/délkou nabízené aktivity.*   



* Minimální rozsah/délka nabízené aktivity

1. Nabídka spolupráce je určena výhradně pro majitele spor-
tovních a relaxačních zařízení.

2. Tato zařízení musí poskytovat z větší časti především služ-
by, které jsou zahrnuty a nabízeny v síti MultiSport Benefit. 
Zařazení nových partnerů budou zvažována podle pořadí,  
v jakém byla zaslána.

3. Kontaktovat budeme pouze majitele provozoven, která 
splňují všechna kritéria.

4. Spolupráci je možné navázat pouze s existujícím a fungují-
cím provozovatelem, který již poskytuje sportovní/ relaxač-
ní služby.

5. Spolupráci je možné uzavřít pouze v případě, že poskyto-
vatel předložil pravdivé údaje.

6. Do spolupráce zařazujeme služby/aktivity, které jsou celo-
republikově rozšířené, dostupné a zařaditelné do sítě mini-
málně v Praze, Brně a Ostravě.

7. Služby/aktivity poskytovatele musí být dostupné všem 
držitelům karty MultiSport, tzn. nelze zařadit lekce/ aktivity 
konané v sídle konkrétní firmy a určené pouze pro zaměst-
nance této firmy, individuální a soukromé lekce/aktivity.

8. U skupinových lekcí preferujeme zařazení aktivit, které  
splňují základní definici sportovní aktivity. U specializova-
ných/ nových aktivit požadujeme certifikaci nebo ochranou 
značku, která by měla zaručit kvalitu a funkčnost těchto služeb.

9. Nabízené skupinové lekce musí být otevřené veřejnosti. 
Do nabídky nelze zařadit kurzy, ale jen jednorázové vstupy.

10. Minimální kapacita skupinových lekcí musí být alespoň 
osm osob.

11. Saunový svět s doplatkem musí mít v nabídce minimálně 
čtyři sauny a další doplňkové aktivity jako vířivka, Kneippův 
chodník, ochlazovací bazének apod. v objektu v rámci 
jednoho vstupu. Součástí musí být i dostatečná poptávka  
a zájem klientů MultiSport..
Doba trvání vstupu je minimálně 90 minut (120 minut), kde 
část vstupu hradí karta MS, zbytek na místě doplácí držitel 
karty MS dle předem stanovených podmínek a výši, která 
je zveřejněna na webu MS. Po překročení daného časové-
ho limitu klient doplácí částku dle ceníku partnera.

12. Službu InBody je možné do spolupráce zařadit pouze  
u zařízení, u kterých máme ve spolupráci zahrnutou ales-
poň jednu další aktivitu.

13. Do spolupráce nelze zařadit přístrojové aktivity typu  
Vacushape, BetterBelly, Rolletic, vibrační plošiny, lym-
fodrenáže a masérské nebo kosmetické služby.

14. MultiSport Benefit může po individuálním posouzení udě-
lit výjimku v zařazení do portfolia, a to v případě, že zájemce 
nesplňuje jednu z výše zmíněných podmínek.

Pravidla a proces zařazení zájemců (sportovně-relaxačních zařízení)  
do nabídky portfolia MultiSport Benefit

Posilovna 75 min

Skupinové lekce 45 min

Plavecký bazén, letní koupaliště, paddleboard, raketové sporty, beach volejbal,  
horolezecká stěna/boulder, trampolínové parky, bowling, veřejné bruslení, 
solná jeskyně, sauna, wellness

60 min

Saunový svět s doplatkem 90 min

Golf – driving range 50 kusů míčků

Minigolf, adventure golf, dětské herny a parky, InBody jednorázový vstup

Laser game 10 min

Kategorie nabízených služeb

a

Posilovna Skupinové 
lekce

Taneční  
lekce

Jóga Cvičení 
pro těhotné

Squash Tenis Badminton Driving range/
Minigolf/ 

Adventure golf 

Sauna  
a wellness

Solné jeskyně

Bazény 
a koupaliště

Aquaparky 
a vodní světy

Paddleboard Bojové 
sporty

Lezecké 
stěny

Beach 
volejbal

Bowling Laser game Veřejné 
bruslení

Aktivity 
pro děti

InBody


