Kolegyně, kolegové , spolupracovníci,
rozhodli jste se přistoupit na využívání cíleného benefitu naší odborové organizace – přístup do
kolektivní sítě MULTISPORT.
Vlastní produkt, o který žádáte se jmenuje MULTISPORT KARTA.
Tuto kartu Vám může zprostředkovat zaměstnavatel a v našem případě jsou to Odbory – tedy
ZO OS KOVO ABB Brno, tj. partner Vašeho zaměstnavatele.
Jak to celé funguje a co bude následovat :
1. Po vyplnění přihlášky Vás zaregistruji a Vám na Váš email přijde požadavek na schválení
evidence osobních údajů ve společnosti MultiSport. Vzhledem k technickým potížím s tím, že část
zaměstnanců není plně k dispozici každý den a také mají adresy i ve SK prostředí, tak část klientů držím
v režimu podepsání souhlasu s evidencí osobních údajů v listinné podobě. Tento podpis si vyžádám
při předání karty na hromadný list, v případě že budu předávat kartu korespondenčně, což chci
minimalizovat, pošlu k podpisu i samostatný výtisk – Souhlas se zpracováním údajů.
Máme špatné zkušenosti se spoluprací serverů a adres mimo adresu ABB.
Proto většinu dělníků a osob bez adresy v ABB síti raději nechávám podepsat papírovou verzi.
Je to také proto, že administrativu a vazby na Vaše souhlasy mám časově někdy dosti na hraně
a již se nám stalo, že jsme klienta museli podržet o jeden měsíc později.
2. Vámi dodané adresy na emailovou komunikaci později zadám v klientském prostředí
MultiSportu.
3. Následně Vám bude vyrobena karta a předána u nás v kanceláři: budova E dveře 2129.
K tomu budete vyzváni. Vždy je to na počátku měsíce, běžně mi karty přichází k předposlednímu
pracovnímu dni v předchozím měsíci, ale může být zpoždění v poště i v tom, že mohu být nepřítomen.
4. Při předání karty Vám nechám podepsat Smlouvu a informaci o tom, jak budete platit.
(Tzv.Platební pokyn) Smlouva je vedena mezi Vámi a naší ZO OS KOVO ABB Brno.
Pokud Vám cokoliv připadá nesrozumitelné, ptejte se.
Právě kvůli možným zpožděním je vždy první měsíc provozu bez Vašeho poplatku (příspěvku).
Nemáme Smlouvu se zaměstnavatelem, proto nám z Vaší mzdy (platu) zaměstnavatel částky, které jsou
Vašim příspěvkem nesráží.
Pokud v budoucnu budete chtít ukončit provoz karty, nebo ji ztratíte, obracejte se na mne.
Pokud pouze přestanete platit, není to dobrá varianta, vyžádáme si od Vás informaci proč tomu tak je a
jsme schopni Vás z projektu „vyřadit“. Děláme si pravidelné kontroly plateb i ověření zaměstnaneckého
vztahu. Po vyřazení Vám již neumožníme v aktuálním roce znovu nastoupit do projektu. Stop stav na
znovuzařazení do projektu je na 6 měsíců.
Přerušení provozu karty má svá pravidla a mělo by být na Váš požadavek (např. dlouhodobá nemoc,
služební cesta).
Ukončení pracovního poměru v ABB bychom také měli vědět od Vás a do 30 dnů Vám kartu musíme
nechat zrušit. Není možné Vás dotovat, pokud nejste zaměstnanci ABB lokalita Brno, výrobní závody, nebo
pokud nejste naši členové (členové ZO OS KOVO ABB Brno, kteří pravidelně platí příspěvky)
Partnerská smluvní zařízení v Brně a okolí si vyhledejte na www.multisport.cz
Na požádání při osobní schůzce Vám mohu vygenerovat seznam.
1

Platby od Vás uživatelů :
Měsíčně 450.- Kč – zaměstnanec nečlen odborů (nákladová cena 600.- Kč )
Měsíčně 200.- Kč – zaměstnanec – člen odborů (nákladová cena 550.- Kč )
Zasíláte na účet ZO OS KOVO ABB Brno na základě pokynu k platbě. Variabilní symbol slouží
k automatizovanému rozlišení příchozí platby.
Tuto cenu budeme držet v roce 2018, v lednu 2019 provedeme přepočty a rozhodneme jak dál.
MultiSport je kolektivní systém a i na Vaší platební morálce závisí, zda budeme schopni uspokojit nové
žadatele.
Předpokládáme, že podmíněný STOP STAV na příjem žádostí vyhlásíme na konci 2Q 2018, nebo po
dosažení počtů karet – 200 ks. za které dodavateli platíme.
Dále již budeme MULTISPORT nabízet jen členům odborů.
Tuto informaci budeme prezentovat prostřednictvím naší organizační struktury a také na webových
stránkách naší ZO OS KOVO ABB Brno.
MultiSport karta se vyplácí zejména tomu, kdo víc jak 5 x měsíčně navštíví sám nebo v kolektivu
posilovnu, hernu např.Sqashe nebo pravidelně chodí plavat, saunovat se a podobně.
V některých Smluvních zařízeních se doplácí k režimu provozu Karty MultiSport nějaký finanční podíl
za další služby. Vždy to však je uvedeno před vstupem do daného zařízení a na aktuálních webových
stránkách MultiSportu nebo daného zařízení.
Při účasti více držitelů MULTISPORT karty lze v některých zařízeních také hradit
kartou podíly za účast na kolektivních hrách (placení za pronájem kurtu,
sportoviště)
Tyto informace jsou součástí propagačních materiálů MultiSportu s.r.o.

Informace o naší odborové organizaci najdete na

www.odboryabbbrno.cz

V současnosti financujeme cca 150 karet MULTISPORT a výběr finančních příspěvků od Vás uživatelů
je velmi dobrý. Sporné případy řešíme dohodou, neplatiče, kteří nekomunikují po výstraze a 15 denní
prodlevě ukončujeme bez náhrady. Vzhledem k tomu, že část karet mají osoby dlouhodobě
nemocné, tak je naše veřejná podpora zaměřena také k těmto našim kolegyním a kolegům. Některá
relaxační zařízení jsou schopna provádět také cílené masáže, které jsou podporou léčby např. po
zlomeninách nebo svalových ochabnutí po úraze.
Karty pro Vaše partnery, partnerky a děti nemůžeme v současnosti podporovat. Finanční prostředky
ZO OS KOVO ABB Brno vynakládáme na činnost pro zaměstnance a členy odborů. Karty za plnou cenu (790.- Kč)
nabízet nechceme.
„ Cizí finanční prostředky „ by naší ZO OS KOVO ABB Brno pouze protékaly, ale administrování a hlídání plateb
by znamenalo zvýšené úsilí, což nemůžeme v současné době akceptovat. Souvisí to s počtem osob, které mi
pomáhají. Dětské karty lze získat v rámci PROMO akcí a nabídek, které budeme pořádat min. 1x ročně.
Jsme zájmová, profesní organizace, naše struktura je demokraticky zvolená a za poslední dva roky náš Výbor
opustilo několik spolupracovníků.
Věřím, že tuto situaci pochopíte.
Děkuji Vám - předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno – Jiří Bohdan / 26.března2018
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