
INSTRUKCJA  

KARNET SPORTOWY 

GYMSTEER logowanie i zapisy krok po kroku 

 

1. Wejdź na stronę www.centrum.izabelin.pl, następnie wybierz: 

a. zakładkę ZAJĘCIA 

b. zakładkę KARNET SPORTOWY 

 

Jeśli nie jesteś klientem: 

1. Załóż konto. 

2. Na adres mailowy podany podczas rejestracji przyjdzie link aktywacyjny. 

3. Po potwierdzeniu linku aktywacyjnego możesz się zalogować i dokonać płatności. 

4. Jesteś na stronie gymsteer.com (klub Centrum Kultury Izabelin), pod głównym 

zdjęciem wybierz zakładkę CENNIK, pokażą Ci się opcje wyboru karnetów. 

5. W przypadku pełnej opłaty bez zniżek w wysokości 149,00 zł możesz opłacić karnet 

online (kliknij KUP) lub osobiście w sekretariacie CKI. 

6. Jeżeli jesteś osobą uprawnioną do otrzymania zniżek (KI − Karta Izabelińczyka lub 

K3+ − Karta Dużej Rodziny), możesz dokonać zapłaty wyłącznie w sekretariacie CKI. 

 

Jeśli jesteś klientem: 

1. Zaloguj się na swoje konto. 

2. W przypadku pełnej opłaty bez zniżek w wysokości 149,00 zł możesz opłacić karnet 

online lub osobiście w sekretariacie CKI. 

3. Jeżeli jesteś osobą uprawnioną do otrzymania zniżek (KI − Karta Izabelińczyka 

lub K3+ − Karta Dużej Rodziny), możesz dokonać zapłaty wyłącznie w sekretariacie 

CKI. 

 

Jak zapisać się na zajęcia: 

1. Aby zapisać się na zajęcia, musisz dokonać płatności.  

2. Wejdź na stronę www.centrum.izabelin.pl, następnie wybierz: 

a. zakładkę ZAJĘCIA, 

b. zakładkę KARNET SPORTOWY, 

3. Wejdź w PLAN ZAJĘĆ, który znajduje się poniżej zdjęcia głównego. 

4. Wybierz dzień, tydzień lub cały miesiąc, który Cię interesuje (program zawsze 

pokazuje tydzień bieżący).  

5. Wybierając cały miesiąc, masz podgląd wszystkich zajęć w ofercie karnetu. 

6. Kliknij w zajęcia, które Cię interesują i dokonaj zapisu.  

UWAGA! Na zajęcia może zapisać się klient posiadający karnet, który uiścił opłatę. 

7. W filtrach możesz też wybrać konkretne zajęcia, które Cię interesują. 

8. Aby dokonać zapisu kliknij ZAPISZ SIĘ. 

9. Przy każdych zajęciach będziesz widzieć liczbę osób zapisanych i liczbę wolnych 

miejsc. 

10. Na zajęcia możesz zapisać się na 14 dni przed danymi zajęciami. Pamiętaj, żeby 

zapisać się na wszystkie zajęcia, które Cię interesują. 

11. Pamiętaj także o odwołaniu rezerwacji w przypadku, gdy nie możesz przyjść na 

wybrane zajęcia. Pozwalasz w ten sposób skorzystać innym zainteresowanym 

oczekującym na wolne miejsce. 

12. Możesz też zalogować się bezpośrednio przez stronę www.gymsteer.com. Wybierz 

klub w okienku i wpisz: Centrum Kultury Izabelin (kliknij SZUKAJ), a następnie 

postępuj jak wyżej od punktu 3. 

 

Karnet ważny jest przez 30 dni od daty zakupu.  

 

W razie pytań skontaktuj się z nami sekretariat@centrum.izabelin.pl lub tel. 22 752 68 00 

http://www.centrum.izabelin.pl/
https://gymsteer.com/club/1729/calendar/
http://www.centrum.izabelin.pl/
http://www.gymsteer.com/
mailto:sekretariat@centrum.izabelin.pl

