
Witaj na platformie #trenujwdomu.  
Poniżej znajdziesz instrukcję jak z niej łatwo i szybko korzystać.  

Logowanie i rejestracja 

Jeśli posiadasz już konto na platformie wystarczy, że klikniesz zaloguj w prawym górnym rogu lub 
panel logowania, a następnie zaloguj. Pojawi się wtedy strona, gdzie po lewej stronie wpisując swoje 
dane możesz się zalogować. 

Jeśli jesteś tu pierwszy raz, również możesz bez kupowania pakietów zarejestrować się na platformę, 
w podobny sposób jak powyżej. Z tą różnicą, że po prawej stronie wpisujesz swoje dane. 
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Panel klienta – Moje konto 

Po zalogowaniu lub rejestracji pojawi się strona z Twoim panelem klienta. Po lewej stronie znajdują 
się zakładki dotyczące Twojego konta. Pierwsza z nich, to „Aktywne pakiety”, gdzie są wszystkie 
informacje o aktualnie aktywnych pakietach. W drugiej, „Dokup pakiet”, będziesz mogła dokupić 
kolejny pakiet z super zniżką 10%. W zakładce „Moje postępy” będziesz mogła wpisywać i 
monitorować swoje postępy treningowe i śledzić przemianę. „Treningi LIVE” to zakładka, w której 
będziesz widziała wszystkie treningi live, na które się zapisałaś. W „Zamówieniach” znajdziesz całą 
historię swoich zamówień. „Subskrypcje”, to miejsce, gdzie po wykupieniu pakietu z automatycznie 
odnawialną subskrypcją pojawi Ci się informacja o niej. Ostatnia zakładka „Szczegóły konta”, to 
miejsce, w którym możesz uzupełnić swoje dane lub zmienić hasło. 

 

  

  

Menu górne 

Teraz przejdźmy do menu górnego. Pierwszą zakładką znajdującą się tam jest zakładka „Treningi”, 
gdzie wyświetlają się wszystkie filmy treningowe dostępne na platformie. Po lewej stronie znajdują 
się filtry, dzięki którym w szybszy sposób znajdziesz interesujący Cię trening według kategorii 
wiekowej, zaawansowania, celu, części ciała, czasu trwania, rodzaju treningu, czy rodzaju sprzętu 
jakim dysponujesz. 
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Kolejna, to „Twój plan”, gdzie klikając w napis „wypełnij tę ankietę” odpowiadasz na pytania zawarte 
w ankiecie treningowej, dzięki czemu dostaniesz spersonalizowany plan treningowy za darmo w 
postaci wyzwania na cały miesiąc. 
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„Porady treningowe”, to miejsce, gdzie będą pojawiać się wszystkie porady dotyczące treningu, które 
będą bardzo przydatne podczas Twoich ćwiczeń i dążenia do wymarzonej sylwetki. 

Zakładka „Dieta” kryje w sobie jadłospisy, z których po wykupieniu dostępu do platformy treningowej 
będziesz mogła skorzystać. Pamiętaj jednak, że nie jest do indywidualnie spersonalizowana dieta. Tę 
możesz otrzymać po wykupieniu diety i wypełnieniu ankiety dietetycznej. 

 
 

Jeśli posiadasz wykupioną spersonalizowaną dietę, to po kliknięciu w “Wypełnij tę ankietę” pojawi się 
ankieta dietetyczna, po której wypełnieniu otrzymasz swój indywidualny jadłospis w ciągu 7 dni. 
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Piątą zakładką jest „Trening personalny”. Tutaj pojawia się kalendarz, w którym możesz wybrać datę i 
godzinę treningu personalnego online. Trening personalny odbywa się za pomocą apliakcji ZOOM. 
Dzięki tej formie trenerka widzi czy dobrze technicznie wykonujesz ćwiczenia, ma możliwość pomóc 
Ci, żebyś nie nabawiła sie kontuzji i cały trening miał sens. To też świetna opcja, jeśli sama nie możesz 
zmotywować się do ćwiczeń, bo umówienie się na konkretną godzinę i ćwiczenia pod okiem trenera 
zobowiązują. 
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Po zaznaczeniu daty, godziny i kliknięciu „Kontynuuj” pokaże się strona z informacjami o wybranym 
treningu i Twoimi danymi. 
Klikając „Potwierdź” przekieruje Cię do Twojego koszyka. 
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W koszyku kliknij „Przejdź do zamówienia” co przeniesie Cię na stronę z danymi do płatności i Twoim 
zamówieniem. Tutaj zaznacz „akceptuję regulamin”, następnie „Kupuję i płacę”, co przekieruje Cię 
już bezpośrednio do wybrania metody płatności. 

  

 
 

Przedostatnia zakładka „Live”, to miejsce, gdzie będziesz mogła zapisać się na zajęcia grupowe 
prowadzone na żywo za pomocą aplikacji Zoom. Zajęcia odbywają się codziennie o określonych 
godzinach. Jeśli więc jesteś typ typem osoby, która przez cały dzień odkłada trening na ostatnią 
chwile, aż w końcu poddaje się i nie robi go wcale, to zapisanie się na konkretne zajęcia będzie dla 
Ciebie motywujące! A przy okazji jeśli włączysz kamerkę, trenerka może pomóc Ci w wykonywaniu 
ćwiczeń, jest to też fajna okazja do wspólnej rozmowy, wsparcia się wzajemnie i spędzienia miło 
czasu. 

https://www.labonitafit.pl/wp-content/uploads/2021/01/11.png
https://www.labonitafit.pl/wp-content/uploads/2021/01/12_1.png


 
 

Aby skutecznie się zapisać musisz pod wybranym treningiem kliknąć „Rezerwacja”, zaznaczyć godzinę 
zajęć i „Rezerwacja”. 
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Wyświetli się wybrany przez Ciebie trening wraz z Twoimi danymi. Klikając „Potwierdź” znów 
zostaniesz przekierowana do koszyka, gdzie jak poprzednio będziesz poproszona o przejście do 
zamówienia i wykupienia wejścia jednorazowego na zajęcia online lub pakiety 10 wejść. Jeśli jednak 
wykupiłaś wcześniej pakiet 10 wejść, to nie będziesz musiała dokonywać opłaty, tylko jedno wejście 
zostanie pobrane. Na mail przyjdą wiadomości potwierdzające Twoje zamówienie oraz mail z linkiem 
do zajęć. Przed zajęciami kliknij „Join Zoom Meeting” oraz ustaw w aplikacji Zoom odpowiednią 
nazwę, tak abyśmy wiedziały, że to Ty. 

Ostatnia już zakładka, to „#trenujwdomu”. Tam zjeżdżając w dół będziesz mogła znaleźć wszystkie 
dostępne pakiety, które możesz wykupić. 

Aby powrócić do Panelu Klienta, kliknij „Moje konto” w prawym górnym rogu. 
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