KÚPIŤ ČLENSTVO
1. Choďte na web www.fitcamp.sk a kliknite na "Kúpiť členstvo"

2. Vyberte druh členstva, prípadne ďalší kredit, ktorý si chcete dobiť (pri
členstvách Classic a Standard je kredit potrebný).
3. Zvoľte dátum, od ktorého má členstvo platiť.
4. Vyplňte potrebné údaje.
5. Je veľmi dôležité zadať správnu mailovú adresu- na túto adresu vám
príde potvrdzovací mail s dočasným heslom, ktoré budete využívať na
prihlasovanie.
6. Zvoľte "Pokračovať".

druh členstva a kredit
dátum, odkedy má byť členstvo platné

osobné údaje

súhlas so spracovaním osobných údajov

Mailová adresa musí byť jedinečná- to znamená, že ak vás systém
nechce pustiť ďalej a nemáte v mailovej adrese preklep (napr.
chýbajúci znak @), je možné že už u nás máte vytvorené členstvo. Ak
viete vaše heslo- prihláste sa.
Ak nie, kontaktujte nás na info@fitcamp.sk.
7. Vyberte spôsob platby a ďalej už pokračujte podľa pokynov.

vybrať spôsob platby

8. Po úhrade vám príde na email potvrdzovací mail s dočasným heslom.
Vďaka tomuto heslu sa viete prihlásiť a rezervovať si službu.
9. Pri vašej prvej návšteve vo FitCampe vám vystavíme našu klubovú
kartičku. Tým pádom sa vám zmení heslo- od toho momentu budete ako
heslo používať 6- ciferné číslo na zadnej strany vašej kartičky.

PRIHLÁSENIE A
PRIHLÁSENIE
A
REZERVÁCIA SLUŽBY
REZERVÁCIA
1. Choďte na web www.fitcamp.sk a kliknite na "Rezervácie/rozvrh"
1. Choďte na www.fitcamp.sk a kliknite na "Rezervácia/rozvrh".

2. Kliknite na "Prihlásenie"

3. Zadajte vaše údaje. MENO je vaše priezvisko bez diakritiky. HESLO
je 6- ciferný kód na zadnej časti vašej klubovej karty alebo- AK EŠTE
NEMÁTE FYZICKÚ KARTU- dočasné heslo, ktoré vám prišlo emailom a
začína písmenom W.

meno a heslo

Je potrebné mať dostatočný kredit na rezerváciu, tzn. kredit v hodnote
zvolenej služby. Ak dostatočný kredit nemáte, je jednoduché si ho
dobiť.

Zvoľte výšku kreditu, ktorý si želáte dobiť a spôsob platby. Ďalej
pokračujte podľa pokynov.

výška kreditu

vybrať spôsob platby

4.
4. Ak
Ak máte
máte dostatočný
dostatočný kredit,
kredit, viete
viete si
si rezervovať
rezervovať vybranú
vybranú službu,
službu, napr.
napríklad
vstup
do
fitnesscentra.
skupinové cvičenie.
5.
menu vyberte
"Fitness",
potom
vyberte
deň aačas
ktorýnavám
5. V
Vyberte
skupinové
cvičenie,
ktorésivám
vyhovuje
kliknite
vyhovuje
a kliknite na "Rezervovať"
"Rezervovať".

Online rezerváciu fitness je možné spraviť maximálne na 2 týždne
dopredu. Kliknite na "ďalšie 3 dni", aby ste sa posunuli na ďalšie dni.
BOLA
ÚSPEŠNÁ.
6.REZERVÁCIA
Rezervácia bola
úspešná!
Všetky vaše rezervácie si viete skontrolovať
vašerezervácie"
rezervácie viete skontrolovať v časti "Moje rezervácie"
v Všetky
časti "Moje

Rezervácie viete zrušiť do 24 hodín pred začiatkom.
V prípade potreby nás kontaktujte na info@fitcamp.sk alebo na
0910955595.

DOBITIE KREDITU CEZ WEB
Je potrebné mať dostatočný kredit na rezerváciu. Ak dostatočný kredit
nemáte, je jednoduché si ho dobiť.

Zvoľte výšku kreditu, ktorý si želáte dobiť a spôsob platby. Ďalej
pokračujte podľa pokynov.

výška kreditu

vybrať spôsob platby

