
DOŁĄCZ DO TURNUSU…

i wygrywaj czadowe nagrody!



Tego lata zabieramy Cię w podróż do czasów beztroskiego 
dzieciństwa… Pamiętasz klimat wakacyjnych kolonii, przepełniony 
zabawą ze szczyptą rywalizacji?

To wszystko czeka na Ciebie 

podczas tegorocznej Letniej Gry 

MultiSport!

START:
8 CZERWCA

ZAPRASZAMY NA DZIEWIĘCIOTYGODNIOWY 
TURNUS KOLONIJNY:

FINAŁ:
10 SIERPNIA



Tu aktywujesz kartę

Uwaga: warunkiem uczestnictwa jest karta 
kwalifikacyjna uczestnika kolonii! 

Zadbaj o to, by mieć aktywną 

kartę MultiSport przez cały 

okres trwania Letniej Gry!

Kartę aktywujesz u swojego Pracodawcy lub przez 
platformę eMultiSport (jeśli masz do niej dostęp). 



W programie kolonii nie zabraknie:

Zbieraj punkty we wszystkich zadaniach
i wymieniaj je na meeeega nagrody!  

Walorów 

edukacyjnych
Aktywności 

i atrakcji
Spotkań 

towarzyskich  

Rozwiązuj quizy, graj w gry
i czytaj artykuły na platformie 

Letniej Gry

Ćwicz z kartą MultiSport, 
odwiedzaj nowe obiekty

Zapraszaj do gry 
znajomych



A jest o co rywalizować!

NAGRODY GŁÓWNE 
przyznawane na koniec gry na podstawie ogólnego 

rankingu

BONY DO SKLEPÓW
możesz je odbierać przez cały czas trwania gry, 

wymieniając na nie zebrane punkty 

Słuchawki SHOKZ OpenRun
PRO lub zestaw gadżetów 
sportowych

Allegro, Empik, Pyszne.pl, 
MultiBilet, InterSport

Pamiętaj!
Wymiana punktów na bony nie wpływa na Twoją pozycję w rankingu!



Nagroda dla zdobywców miejsc 1-300 to

Słuchawki SHOKZ 
OpenRun PRO
Sportowy produkt klasy premium, wyposażony w najnowszą technologię 
odsłuchu, z dodatkowymi wzmacniaczami basów oraz komfortowy system 

dopasowania. Dwa dodatkowe wzmacniacze basów pozwalają doświadczyć 
każdej nuty, rytmu i refrenu ulubionych utworów co zapewnia najwyższą jakość 
dźwięku.

• Aż 10 godzin muzyki i rozmów by zachować energię podczas długich sesji 
treningowych. 

• System 5-minutowego, szybkiego ładowania gwarantuje do 1,5 godziny 
dodatkowego czasu pracy.

• Certyfikat IP55 zapewnia podwyższoną odporność na kurz i wilgoć. 
Słuchawki są wystarczająco trwałe aby wytrzymać deszczowe biegi i jesienne 
przejażdżki lub inne, trudne warunki.

• mikrofon z systemem podwójnej redukcji szumów.



Zestaw gadżetów sportowych

 TORBA

 GUMA TRENINGOWA

 EKSPANDER

 RĘCZNIK

 SKAKANKA

Nagroda dla zdobywców miejsc 301-2300 to



Przez cały czas trwania gry możesz wymieniać 

punkty na 

Bony do sklepów 

o wartości 25 zł i 50 zł

Pamiętaj! 
Wymiana punktów na bony nie wpływa na Twoją 

pozycję w rankingu!



A jeśli lubisz dzielić się dobrem – pamiętaj, że 
łączy nas więcej niż myślisz!

Przeznaczaj zdobyte punkty 
na pomoc dla Ukrainy!

My wymienimy je na środki finansowe 
i przekażemy fundacji nawet 100 000 zł.

SPRAWDZAM



Do zobaczenia w miejscu 
zbiórki!

Dołącz do Letniej Gry już 
od 8 czerwca!

 na stronie: 
www.kartamultisport.pl/letniagra

 za pośrednictwem 
aplikacji mobilnej MultiSport



Możesz nas śledzić… 

nie obrazimy się! 

Dołącz do grupy „MultiSport Polska” 
na Facebooku… będzie się działo! 

Bądź na bieżąco i obserwuj nas 
na Instagramie i Facebooku

https://www.facebook.com/multisportpl/
https://www.facebook.com/multisportpl/
https://www.instagram.com/multisportpolska/?hl=pl
https://www.instagram.com/multisportpolska/?hl=pl


Bez Ciebie ten turnus 

nie będzie taki sam, 

dlatego…

Zapisz się już dziś!


