REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY MULTISPORT PLUS
(AUDYTOR INWENTARYZACYJNY)
1. Z karty MultiSport Plus skorzystać może osoba wykonująca czynności, jako audytor
inwentaryzacyjny, na rzecz Job Impulse Polska Sp. z o.o. (Strefa Job) na podstawie umowy
zlecenia (zleceniobiorca).
2. Karta MultiSport Plus umożliwia nieograniczony dostęp do blisko 4000 punktów sportowych
w całej Polsce.
Pełna lista obiektów dostępna jest na
stronie
internetowej:

https://www.benefitsystems.pl/dla-ciebie/multisport/
3. Koszt karty MultiSport Plus wynosi 74,00 zł brutto/miesiąc. Koszt w całości pokrywa
zleceniobiorca. Należność za kartę potrącana jest każdorazowo z wynagrodzenia zleceniobiorcy
– przy pierwszej aktywacji karty z wynagrodzenia za miesiąc, w którym spełnił on warunki
konieczne do przystąpienia do programu oraz złożył stosowną deklarację, w przypadku
kontynuacji, – co miesięcznie z góry.
4. Aby skorzystać z karty MultiSport Plus, konieczne jest łączne spełnienie następujących
warunków:
a) zawarcie umowy zlecenia z Job Impulse Polska Sp. z o.o. (Strefa Job) za pomocą
platformy www.strefajob.pl
b) udział w min. 3 inwentaryzacjach w miesiącu,
c) przeprowadzenie zadeklarowanych inwentaryzacji oraz ich pozytywne zakończenie,
przy czym łączny czas trwania inwentaryzacji w miesiącu to min. 15 godzin.
5. W celu zgłoszenia się do programu MultiSport należy:
a) wypełnić deklarację przystąpienia do programu MultiSport, dostępną na stronie internetowej
https://strefajob.pl/assets/benefits/JI_pracownik_INWENTARYZACYJNY_deklaracja.pdf
b) przesłać skan (pdf) / zdjęcie (format jpg) podpisanej deklaracji mailowo na adres:
multisport@strefajob.pl w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
c) należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez Benefit System pod linkiem:
https://www.emultisport.pl/card-application/2b7cf8df-ed54-408b-a4ce-91bbbb77ed20
Niewyrażenie zgody uniemożliwia aktywowanie karty
Następnie konsultant Job Impulse Polska Sp. z o.o. (Strefa Job) weryfikuje, czy zleceniobiorca
spełnił warunki skorzystania z karty Multisport Plus określone w pkt., 4. Jeśli warunki zostały
spełnione, konsultant zgłasza udział zleceniobiorcy w programie. Do końca miesiąca, w którym
zleceniobiorca został zgłoszony do programu, na wskazany przez zleceniobiorcę adres przesłana
zostanie karta. Karta jest aktywna od 1. dnia kolejnego miesiąca. W sytuacji, gdy konsultant
stwierdzi, iż warunki do korzystania z programu nie zostały spełnione, informuje mailowo
zleceniobiorcę o odrzuceniu zgłoszenia.
6. Chęć rezygnacji z karty MultiSport Plus należy zgłaszać na adres multisport@strefajob.pl
do końca miesiąca kalendarzowego.
Zakończenie współpracy z Job Impulse Polska Sp. z o.o. (Strefa Job) nie jest jednoznaczne z
rezygnacją z karty MultiSport Plus. Po zakończeniu współpracy karta pozostaje aktywna przez
okres, za który została uprzednio pobrana opłata.
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7. Zleceniobiorca ma prawo korzystania z karty w kolejnych miesiącach, jeśli spełnia warunki
określone w pkt. 4. – karta jest automatycznie przedłużana na kolejny okres. Opłata za kartę
zostanie automatycznie pobrana za kolejny okres korzystania.
8. W przypadku niespełnienia w danym miesiącu warunków określonych w pkt. 4 karta zostaje
zawieszona. O fakcie zawieszenia karty na kolejny miesiąc zleceniobiorca zostaje
poinformowany mailowo. Karta pozostaje aktywna przez okres, za który została pobrana opłata.
Chęć ponownego skorzystania z karty zleceniobiorca zgłasza mailowo na adres
multisport@strefajob.pl
Po spełnieniu warunków dotychczasowa karta jest aktywowana, dlatego należy ją zatrzymać.
9. Job Impulse Polska Sp. z o.o. (Strefa Job) zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia
udziału w programie MultiSport w każdym czasie za uprzednim zawiadomieniem na stronie

www.strefajob.pl
10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z karty MultiSport Plus udzielane są
mailowo pod adresem multisport@strefajob.pl
Przykład:
 Zleceniobiorca wykonał w listopadzie min. 3 inwentaryzacje (trwające łącznie min. 15
godzin w miesiącu).
 Wypełnia i przesyła deklarację przystąpienia do programu MultiSport do 30 listopada.
 Najpóźniej do 31 grudnia otrzymuje pocztą na wskazany w deklaracji adres kartę
MultiSport Plus.
 Karta jest aktywna od 1 stycznia.
 Zleceniobiorca może korzystać z karty bez limitów w okresie 1-31 stycznia.
 Należność za kartę potrącana jest z wynagrodzenia listopadowego wypłacanego do 15
grudnia.
 Od 1 lutego zleceniobiorca chce nadal korzystać z karty MultiSport Plus, – jeśli spełnia
warunki, nie musi nic dodatkowo zgłaszać, karta przedłużana jest automatycznie, opłata za
kartę zostaje automatycznie pobrana.
 Od 1 lutego zleceniobiorca chce nadal korzystać z karty MultiSport Plus, – jeśli nie
spełnia warunków, otrzymuje informację mailem, że jego karta jest zawieszona.
Chęć ponownego skorzystania z karty zleceniobiorca zgłasza mailowo na adres
multisport@strefajob.pl. Po spełnieniu warunków dotychczasowa karta jest aktywowana,
dlatego należy ją zatrzymać.
 Od 1 lutego zleceniobiorca nie chce korzystać z karty MultiSport Plus – zgłasza rezygnację
z karty mailowo na adres multisport@strefajob.pl do 31 grudnia.
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