
Regulamin planów treningowych online 

I Usługa Plan treningowy online realizowana jest po spełnieniu określonych warunków, zachowanych w 

odpowiedniej kolejności, tj: 

1. Klient wypełnienia formularz na stronie www.strefa-dobrej-formy.com 

2. Trener wysyła e-mail zwrotny zawierający ostrzeżenie o przeciwwskazaniach do treningu. 

3. Klient zapoznaje się z dokumentem o przeciwwskazaniach, odręcznie go podpisuje oraz odsyła na e-mail 

strefa.dobrej.formy@op.pl 

4. Trener wysyła e-mail zwrotny zawierający: 

a) numer konta oraz inne dane do przelewu,  

b) ankietę - do wypełnienia i podpisania 

c) dziennik żywieniowy – do wypełnienia 

d) niniejszy regulamin – do podpisania 

e) informację RODO – do podpisania 

5. Po zaksięgowaniu środków na koncie oraz nadesłaniu wypełnionych i podpisanych dokumentów, trener wysyła 

link do filmu z instrukcjami do wykonania, celem poznania ogólnej sprawności fizycznej klienta. W celu 

odtworzenia filmu niezbędne jest połączenie internetowe. 

6. Klient, stosując się rzetelnie do instrukcji, wysyła własne fotografie oraz nagrania wideo za pośrednictwem 

poczty e-mail, Messengera lub aplikacji Whatsapp, upewniając się, że nagrania i zdjecia są wyraźne.  

7. W przypadku problemów z wielkością nagrania, istnieje możliwość wykonania ćwiczeń z instrukcji na żywo za 

pośrednictwem kamery internetowej, telefonu przez aplikację Whatsapp lub Messenger, bądź nadesłanie linka 

do filmu umieszczonego na kanale Youtube / Dysku Google. 

II Usługa polega na przygotowaniu indywidualnego planu treningowego dla klienta, uwzględniając jego: 

a) warunki lokalowe i sprzętowe, tj: metraż, podłoże, posiadany sprzęt sportowy 

b) warunki fizyczne - po zapoznaniu się z nadesłanymi przez klienta mediami trener dokonuje ogólnej oceny 

sprawności klienta, aby zapobiegać jego kontuzjom i wadom postawy 

c) cele i preferowany czas współpracy – trener zobowiązuje się ułożyć plan, który będzie klienta przybliżał do 

wyznaczonego celu.  

III Plan treningowy obejmuje 5-9 tygodni współpracy od momentu otrzymania planu. Ilość tygodni zależy od 

konkretnego przypadku, tj: częstotliwości wykonywania ćwiczeń, posiadanego sprzętu (ułatwiającego progresowanie 

ćwiczeń), stanu zdrowia klienta, preferencji klienta, itp. Przez współpracę rozumie się możliwość konsultowania się w 

sprawie żywienia, planu treningowego  i techniki wykonywania ćwiczeń. 

IV Do planu treningowego trener dołącza zalecenia żywieniowe opracowane dla konkretnego przypadku. 

V Trener dołącza film instruktażowy za pośrednictwem uzgodnionych wcześniej z klientem aplikacji.  

VI Trener nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonywanie/ nie wykonywanie zaleceń, w których nie 

może uczestniczyć.  

VII Klient jest świadomy, że ze względu na ograniczenia lokalowo-sprzętowe i własną sprawność, plan treningowy 

może nieznacznie odbiegać od pierwotnie zamierzonego celu klienta. 

 

Regulamin jest mi znany i akceptuję go w całości. 

…………………………………………………………………………. 

Data i podpis klienta 
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