
Regulamin zapisów na zajęcia JUMPING FITNESS 
Aktywacja konta klubowicza

Krok 1

Wchodzisz na stronę: www.olimpiafitness.pl
W zakładce STREFA KLIENTA klikasz LOGIN. 

Loginem jest Twój mail, który podałeś przy zakładaniu karnetu.

Hasło należy zresetować, a na maila przyjdzie nowe. 

Hasło możesz zmienić, po zalogowaniu się do STREFY KLIENTA.



Stworzenie konta 

I. KARNET JUMPING FITNESS

Zakładasz konto tak jak w przypadku karty partnerskiej. Patrz punkt II.

UWAGA!

 Przy najbliższej wizycie w klubie poinformuj recepcję o chęci zakupu karnetu na JUMPING 
FITNESS.

Płatność tylko GOTÓWKĄ.



II. KARTY PARTNERSKIE

Krok 1

Wchodzisz na stronę: www.olimpiafitness.pl 
W zakładce STREFA KLIENTA klikasz KUP KARNET. 

Krok 2 

Wybierasz datę rozpoczęcia karnetu od dnia, w którym się rejestrujesz i klikasz DALEJ.



Krok 3 

Jeżeli posiadasz kartę partnerską: multisport, fit profit, fit sport, ok system wybierasz 
PARTNER.

Krok 4 

Klikasz DALEJ. 



Krok 5

Wypełniasz wszystkie dane osobowe i klikasz DALEJ. 

Po wypełnieniu wszystkich danych możesz przystąpić do zapisów na zajęcia.

UWAGA! 

Wypełnij poprawnie dane, które umożliwią weryfikację przy wejściu na zajęcia. 

Na maila przyjdzie potwierdzenie utworzenia konta z hasłem, które możesz zmienić po 
zalogowaniu na swoje konto. 



III. NOWY KLIENT klubu OLIMPIA FITNESS CLUB

Krok 1

Wchodzisz na stronę: www.olimpiafitness.pl 
W zakładce STREFA KLIENTA klikasz KUP KARNET. 

Krok 2 

Wybierasz datę rozpoczęcia karnetu od dnia, w którym się rejestrujesz i klikasz DALEJ.

 



Krok 3 

Wybierasz rodzaj karnetu, który chcesz kupić.

Krok 4

Wypełniasz wszystkie dane osobowe i klikasz KUP I ZAPŁAĆ. 

UWAGA! 

Wypełnij poprawnie dane, które umożliwią weryfikację przy wejściu na zajęcia. 

Na maila przyjdzie potwierdzenie utworzenia konta z hasłem, które możesz zmienić po 
zalogowaniu na swoje konto.



Krok 5

Klikasz zapłać i zostajesz przekierowany do płatności. 

Po zapłaceniu możesz przystąpić do zapisów na zajęcia.

Przy zakupie karnetu OPEN wejście na jumping za dopłatą 15zł. 

UWAGA!

Płatność tylko GOTÓWKĄ.



Zapis na zajęcia 

Krok 1

Po zalogowaniu do STREFY KLIENTA.

Wybierasz kalendarz zajęć.

Krok 3 

Klikasz w zajęcia fitness na ten dzień, w którym chcesz uczestniczyć w zajęciach. 

 



Krok 4

Klikasz zapisz się, a zarezerwowana trampolina będzie na Ciebie czekać ;) 



Odwołanie zajęć 

Prosimy o odwoływanie rezerwacji, jeżeli nie możesz pojawić się na zajęciach. - dzięki temu 
zwolni się miejsce dla innego Klubowicza. 

Na stronie www.olimpiafitness.pl w zakładce STREFA KLIENTA, lub aplikacji mobilnej 
eFitness po zalogowaniu się jest spis zajęć, na które jesteś zapisany. 

Aby zrezygnować z zajęć należy kliknąć ODWOŁAJ REZERWACJĘ. 

1. Rezygnację można zgłosić najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć. 

2. W przypadku nie odwołania zajęć, przepada kaucja w wysokości 20zł 



1.Kaucja 

1. Kaucja umożliwia zarezerwowanie na aż 7 dni do przodu 

2. Kaucja w wysokości 20zł, płatna w recepcji Klubu tylko GOTÓWKĄ

3. Kaucja jest zwrotna w przypadku, gdy nie chcesz już uczestniczyć w zajęciach. 

4. Kaucja przepada, gdy nie odwołasz zajęć najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem 
zajęć i aby móc uczestniczyć w zajęciach, należy wpłacić ją ponownie. 


