
 

          Olsztyn, 26.03.2015 r. 

dr inż. Aleksander Socha 

Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 

ul. Michała Oczapowskiego 2 

10-719 Olsztyn 

Szanowny Panie Kanclerzu,  

W nawiązaniu do pisma z dnia 19.03.2015 r. informujemy, że 31.03.2015 r. ustaje nasza współpraca  

z firmą FitFlex. Tym samym od tej daty Klienci posługujący się kartą Fit Flex utracą możliwość korzystania  

z usług KINETIC Fitness Club w obu lokalizacjach klubu – Piłsudskiego 44a oraz Tuwima 26.  

Mając na uwadze fakt, że do szerokiego grona naszych Klientów należą pracownicy UWM, 

przygotowaliśmy dla Państwa propozycję współracy. Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim 

użytkownikom Kart FitFlex, aby mieli oni pełną wiedzę na temat zakończenia współpracy z operatorem kart 

spotrowych FitFlex oraz bezpośredniej możliwości korzystania z oferty Kinetic w cenach specjalnych. 

PROPOZYCJĘ CEN KARNETÓW  STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1. 

 KINETIC OPEN PLUS AQUA –  1 wejście dziennie do jednego z 2 Klubów KINETIC: siłownia, fitness, 

sauna, 8 wejść w miesiącu na basen (Uniwersytecki i Aquasfera), 8 zajęć Pole Dance. 

 Ceny obowiązują od 01.04.2015 r. do 31.09.2015 r. 

 Karnet  wykupiony między 1 a 15 kwietnia będzie aktywny do 15 maja. To nawet 14 dni GRATIS!   

 Karnety są opłacane z góry. 

 Istnieje opcja wystawienia faktury na UWM i refundacji 50% z funduszu socjalnego 

 Obowiązuje lista zgłoszeń do obsługi przez KINETIC. Osoby zainteresowane bezpośrednią współpracą  

z KINETIC prosimy o wpisanie się na listę. (Lista w Exel zawiera imię, nazwisko, nr telefonu, informacje 

o pracodawcy lub/i statusie czonka rodziny/znajomego, okresie obowiązywania karnetu) 

 Współpraca rusza od 1 kwietnia 2015 r.  

 Klubowicze KINETIC objęci są programem partnerskim, dzięki któremu mogą korzystać z atrakcyjnych 

rabatów u partnerów Kinetic lub akcji promocyjnych. Do grona Partnerów Kinetic należą: Frankie’s, 

Eleganteria, OlivSkin, Gaja Biokosmetyka, Klinika Okólna, Tawerna Przystań, Chilli Brafiting, 

Adrenaline, Warmiolandia, Arrachion, Szkółka Żeglarska Junga, Miody Wowka, Olsztyńscy Ortopedzi, 

Douglas, Auto Myjnia, CoffeeShop, Toyota Mir Wit, Healty Day,  

 Klubowicze KINETIC mają możliwość korzystania za dodatkową opłatą z zabiegów fizjoterapeutycznych 

i masaży oraz z solarium. 

Mam  nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem i nawiążemy długofalową i owocną 

współpracę. 

Pozostaję do Państwa dyspozycji 

 


