
 

Symetris Home Fit to program zajęć fitness prowadzonych online przez Fitness Klub 
Symetris. START poniedziałek 30.03.2020! 

W myśl zaleceń, że obecnie najbezpieczniej jest pozostać w domu #zostańwdomu, 
przenosimy się z zajęciami fitness do Ciebie. Na ten czas zapominamy o napływających 
zewsząd stresujących informacjach i skupiamy swoje myśli tylko na sobie i treningu. 

Podczas SHAPE Online wyrzeźbisz i wzmocnisz całe ciało bez wychodzenia z domu. To 
trening ogólnorozwojowy kształtujący wszystkie partie mięśniowe, odpowiedni dla całej 
rodziny. Forma treningu to obwód zawierający stacje: spalające - kardio, wzmacniające - 
dolne partie mięśniowe (biodra, uda, pośladki), górne partie mięśniowe (ramiona, barki, 
klatka piersiowa) oraz brzuch i core. Wzmacniamy i spalamy nadmiar tkanki tłuszczowej! 
Trening prosty, ale intensywny. 

ABS + Stretching to nasza godzinna propozycja łącząca wzmacnianie z rozciąganiem bez 
wychodzenia z domu. W trakcie ABS wzmacniamy i rzeźbimy mięśnie brzucha i dolnego 
odcinka grzbietu. Stretching powoduje wydłużenie mięśni i ich uelastycznienie. 
Stosowanie go regularnie zapobiega kontuzjom i znakomicie działa na równowagę. To 
połączenie sprawia, że twoje ciało jest zwinne i elastyczne, co zapewnia koordynację 
pomiędzy różnymi grupami mięśni.  

Zapraszamy do wspólnej aktywności ONLINE!   

Przybory domowe, które będą przydatne w czasie zajęć: mata do ćwiczeń, 2 butelki z 
wodą lub dwie puszki z konserwami, 2 szmatki domowe/kawałki materiału, gruba 
książka.  O dodatkowych potrzebach będziemy informować na bieżąco. 

Harmonogram zajęć Symetris Home Fit 

Poniedziałek 19:00 SHAPE Online (1h) Kasia Woldan 
Środa 19:00 SHAPE Online (1h) Kasia Woldan 
Piątek 19:00 ABS + Stretching Online (1h) Kasia Woldan 

Zaczynamy od trzech godzin tygodniowo, lecz jeśli Wasze zainteresowanie będzie rosło 
wówczas będziemy starali się sprostać Waszym oczekiwaniom i organizować więcej 
godzin i form zajęć fitness online. Czekamy na Wasze sugestie :) 



Aby wziąć udział w zajęciach Symetris Home Fit należy: 

1. posiadać konto w Strefie Klienta na www.symetris.pl 
2. posiadać aktywny karnet lub zakupić bilet na zajęcia online  
3. lub przekazać kod Multisport na rzecz klubu (instrukcja poniżej) 
4. zapisać się na zajęcia online w Strefie Klienta 
5. dołączyć do zajęć w Strefie Klienta na ok. 5 min. przed rozpoczęciem zajęć 
6. wyłączyć kamerę i mikrofon u siebie na komputerze na czas zajęć, by nie zakłócać 

obrazu i dźwięku Instruktora 

Jeśli jesteś Użytkownikiem kart Multisport: Plus, Classic, Senior; MultiActive:   

1. Przesyłasz e-mail na adres MSonline@benefitsystems.pl : 
2. Wpisujesz imię i nazwisko, numer swojej aktywnej karty MultiSport, nazwę firmy,     
która wykupuje dla Ciebie kartę. 
3. W odpowiedzi otrzymujesz tą samą drogą KOD, który przekazujesz nam          
(mailowo: ania@symetris.pl, SMS: 666 402 422 lub przez Messenger)                     
najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem zajęć online. 
4. Taki kod możesz otrzymać raz dziennie. 

 Jeśli jesteś Klubowiczem Symetris posiadającym: 

- aktywny karnet OPEN, Student, Senior: zajęcia online bez limitu 
- aktywny karnet 6 wejść: 1 x wejście = 2 x zajęcia online 
- nieaktywny karnet: dowolny karnet z cennika (obejmujący zajęcia fitness) 
- nieaktywny karnet: bilet na zajęcia online 10 zł 

http://www.symetris.pl
mailto:ania@symetris.pl


Jak dołączyć do zajęć online krok po kroku: 

1. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się na swoje konto w Strefie Klienta klubu na 
www.symetris.pl. Następnie zapisz się na wybrane zajęcia online, które zostały 
udostępnione w grafiku, tak samo jak w przypadku zajęć stacjonarnych w klubie. 

2. Zajęcia, które są dostępne w usłudze Google Meet Hangout posiadają przedrostek 
[ONLINE]. Wybieramy opcję “Zapisz się”. 
 

3. Pojawi się wówczas potwierdzenie zapisu oraz udostępniona zostanie opcja “Zajęcia 
wirtualne”, po wybraniu której zostaniesz przeniesiony automatycznie do pokoju Google 
Meet Hangout, gdzie odbędą się zajęcia. 



 

4. Na Twoim ekranie pojawi się pokój wydarzenia, gdzie będziesz mógł/mogła wpisać 
swoje dane w celu identyfikacji lub Twoje dane zostaną pobrane automatycznie jeśli 
jesteś aktualnie zalogowany do swojego konta Google. Wybieramy opcję “Chcę 
dołączyć”. 

5. Na ekranie Instruktora czy Obsługi Klubu pojawi się powiadomienie, że chcesz 
dołączyć do wydarzenia. Po zaakceptowaniu prośby zobaczysz obraz z kamery 
prowadzącego Instruktora oraz będzie mógł uczestniczyć w zajęciach bez wychodzenia z 
domu :) 

WAŻNE! 
Osoby zapisane na zajęcia online, których karnety w dniu 14.03.2020r. (początek stanu 
epidemicznego) były aktywne, a straciły ważność zostaną przywrócone i przedłużone o 
ilość dni odpowiadającą długości zawieszenia działalności Klubu. Informujemy, że 
niewykorzystanych wejść na zajęcia online nie będzie można wykorzystać stacjonarnie.


