
W TEJ INSTRUKCJI DOWIESZ SIĘ, JAK PO RAZ PIERWSZY 

PRAWIDŁOWO ZALOGOWAĆ SIĘ DO NOWEGO SYSTEMU GYM 

MANAGER. 

DLA KOGO JEST TA INSTRUKCJA? 
 
– Klient z aktywnym karnetem 
– Klient z zawieszonym karnetem 
– Klient, którego karnet zakończył się nie później niż 14 dni temu 
– Klient bez aktywnego karnetu, ale posiadający na swoim koncie niewykorzystane środki 
(tzw. nadpłatę) 
– Klient z zaległą płatnością 

 
 
ZAREJESTROWAĆ SIĘ MOŻESZ NA DWA SPOSOBY:  

1. W DOMU, KORZYSTAJĄC Z PANELU KLIENTA W PRZEGLĄDARCE KOMPUTERA LUB 
TELEFONU 
2. W KLUBIE, KORZYSTAJĄC Z KIOSKU MULTIMEDIALNEGO 

 

1. REJESTRACJA PRZEZ PANEL KLIENTA (rekomendowana) 

1. Jeżeli jesteś Klientem, który posiada aktywny karnet w dniu 10.08, Twoje 
konto zostanie automatycznie przeniesione do nowego systemu. Na podany w 
umowie z nami adres e-mail otrzymasz wiadomość, w której otrzymasz nowe 
tymczasowe hasło do systemu.  
Poniżej przedstawiamy wygląd przykładowej wiadomości jaką otrzymasz. 
 

 



 

2. Kliknij w przycisk Zaloguj 

Zostaniesz przekierowany do panelu klienta, gdzie będziesz mógł się 

zalogować. Wpisz swój adres e-mail oraz otrzymane od nas hasło.  

 

 

 

3. Po zalogowaniu uzupełnij swoje dane. Jest to konieczne do aktywacji Twojego 

konta. 

 

 

 

 

 



4. Po podaniu numeru telefonu otrzymasz od nas SMS z kodem PIN. Wprowadź 

otrzymany kod PIN. 

 

5. W kolejnym kroku przypisz dane biometryczne do swojego konta. Możesz to 

zrobić jedynie w wybranym klubie Fitness Platinium.  

 

2. REJESTRACJA PRZEZ KIOSK 

Udaj się do klubu i znajdź kiosk multimedialny przed wejściem do klubu. 

Na ekranie kiosku wybierz opcję  MAM KONTO. 

 

 



6. Następnie zaloguj się do swojego konta podając swój adres email lub numer 

PESEL oraz hasło, które otrzymałeś/-aś od nas w wiadomości e-mail w dniu 11 

sierpnia. 

 

7. Po zalogowaniu kiosk poprosi Cię o uzupełnienie danych biometrycznych. 

Wybierz OK. 

 

 

 

 



8. Aby przypisać dane biometryczne musisz postępować zgodnie z instrukcją 

pokazaną na ekranie kiosku oraz kliknąć przycisk ZAPOZNAŁEM SIĘ 

 

 

9. Przyłóż palec do czytnika dwa razy. Za każdym razem przytrzymaj palec na 

czytniku przez około 4 sekundy. 

 

 

 



10. Po uzupełnieniu danych biometrycznych przeczytaj i zaakceptuj naszą 

informację o Administratorze Twoich danych osobowych. 

 

 

 

11. Po uzupełnieniu wszystkich danych możesz udać się na trening!       


