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All You Can Move SportPass szolgáltatás
Tisztelt Munkatársak!
A Külügyminisztériumi Dolgozók Önálló Szakszervezete (KMDSZ) valamint a
Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) közös finanszírozásban igyekszik a
munkatársak egészségét megőrző programokat kínálni. Munkaadó és munkavállaló közös
érdeke, hogy fittek és egészségesek maradjunk.
A hangsúly a sokoldalúságon, a
rendszerességen van, ezért olyan formát kerestünk, ami egész évben alkalmat kínál a
sportolásra, minden igényt kielégít, nagy szabadságfokot kínál mind a tevékenységek, mind a
helyszínek, mind az időszak tekintetében.
Ezen elvárások teljesítésére ideálisnak mutatkozott az All You Can Move SportPass
(AYCM) szolgáltatás. Ezért ajánlatot kértünk és kaptunk a kártyákat forgalmazó, illetve a
szolgáltatást biztosító cégtől. Az ajánlat speciális, az csak a munkáltatón, illetve a KMDSZ-en
keresztül érhető el.
Az ajánlat lényegi elemei a következők:
Az All You Can Move SportPass egy olyan multifunkcionális sportbérlet, amely
korlátlanul felhasználható országosan közel 400 különböző sportlétesítményben, uszodában,
fitneszteremben, jóga stúdióban, boksz-teremben, golf/tenisz/squashpályán, táncstúdióban,
korcsolyapályán, rúdtánc teremben, gyógytorna szolgáltatónál stb. A létesítmények száma
folyamatosan bővül, azok itt megtekinthetők:
http://allyoucanmove.hu/2014offer/ALLYOUCANMOVE_SPORTPASS_2015_AE_C_MIN.pdf

Néhányat felsorolunk az eddig általunk is használt létesítményekből, amelyek egyúttal
kártyaelfogadó helyek is: Familia Fitness, Császár-Komjádi uszoda, Hajós Alfréd Nemzeti
Sportuszoda, Gilda Max Óbuda Gate terme, ezen kívül a Fitness Factory és a Szent Lukács
fürdő uszodája, az ATSA Fitness, a Butique Fitness, a Flex Gym, etc.
A kártya használatával lehetőség nyílik a kedvezményes sportolásra egy bérlettel, a normál
fitnesz és uszodabérletek töredékéért! Függetlenül attól, hogy hány alkalommal - heti 5, vagy
csak heti 2 - vesszük igénybe a létesítmények közül a kedvünkre valót, a klubkártya havi díja
ugyanannyi: 6.900,-FT/fő/hó. Az éves regisztrációs költség: 3000,-FT/fő/év. A klubkártya

szolgáltatás kizárólag az év végéig tartó (2015. december 31.) hűségidő vállalása mellett
érhető el.
A felhasználhatósággal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy azokra a szolgáltatásokra
használható a kártya, melyeket helyi napijeggyel is igénybe lehet venni és egy nap egyszer
használható a kártya egy ilyen szolgáltatásra.
A dolgozói társkártya igénylés feltételei jelenleg kidolgozás alatt vannak.
kiegészítés lehetőséget kíván biztosítani a társas sportoláshoz.

Ez a

Az ajánlat elfogadása, illetve a kártyák igénybevétele minimum ötven kártya rendelését
feltételezi, ezért az igényt fel kell mérnünk.
Kérjük a Tisztelt Munkatársakat, hogy igényüket a fentiek ismerete alapján, és a következő
peremfeltételek elfogadása mellett jelezni szíveskedjenek:
-

KMDSZ tagok esetében a kártyahasználati díj 50 %-át a KMDSZ fizeti, azaz 50 %
a dolgozó hozzájárulása (megj: más sportszolgáltatást viszont akkor már nem vehet
igénybe);

-

nem KMDSZ tagok esetében 25 % a munkáltató támogatása, azaz 75 % a dolgozó
hozzájárulása;

-

a kártya regisztrációs díját teljes egészében átvállalja a KMDSZ/KKM;

-

választ csak kellően határozott, illetve komoly igény esetén kérünk – emailben - 2015.
július 31-ig a KMDSZ irodára.

A visszajelzések számának függvényében kidolgozzuk az igénylés menetét, a pénzügyi
rendezés részleteit.
A kártya igénylése nem érinti a Minisztériumban zajló egészségmegőrző programokat,
azok továbbra is elérhetők lesznek!
Várjuk a jelentkezéseket, sportbaráti tisztelettel:
KMDSZ Elnökség

