
Dowiedz się jak 
organizować 
zajęcia online w 
Decathlon GO
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Decathlon GO 
treningi online
Decathlon GO oferuje możliwość prowadzenia treningów online. 
Poprzez połączenie funkcji rezerwacji i płatności online w 
Decathlon GO oraz możliwością realizacji transmisji live za 
pomocą platformy zoom.

Na poniższych stronach opisaliśmy, jak działa dana usługa na 
Decathlon GO oraz w jaki sposób skonfigurować treningi online 
na platformie zoom. 

Jak to działa: 
Aby wziąć udział w treningu, użytkownik Decathlon GO 
dokonuje rezerwacji oraz płatności online na stronie wydarzenia 
w Decathlon GO. Płatność za udział w wydarzeniu jest 
bezpośrednio przekazywana organizatorowi na wskazane konto 
bankowe.
Po dokonaniu rezerwacji organizator treningu przesyła za 
pomocą komunikatora w Decathlonn GO użytkownikowi 
unikalny link URL do transmisji z wybranym treningiem na 
platformie zoom.

Kroki: 
1. Stwórz trening (wydarzenie) na Decathlon GO i uruchom
płatności online
2. Na wybranej platformie streamingowej zaplanuj streaming i
wygeneruj link URL do transmisj
3. Po dokonaniu rezerwacji prześlij za pomocą komunikatora w
Decathlon GO link do transmisji

Więcej informacji o tym, jak dodać to do swojej strony 
wydarzenie oraz zaplanować transmisję na żywo znajdziesz 
kolejnych stronach tego dokumentu. 
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1. Pobierz i skonfiguruj Zoom. Jeśli nie masz konta, 
możesz zarejestrować się za darmo.
Kliknij aby pobrać zoom

2. Utwórz wydarzenie na żywo, klikając Zaplanuj nowe 
spotkanie (Schedule a Meeting) , a następnie dodając 
datę, godzinę i krótki opis.

Jeżeli planujesz kilka treningów to dla każdego zaplanuj 
osobne spotkanie. Każde zaplanowane spotkanie posiada 
swój unikalny link który możesz przesłać uczestnikom po 
dokonaniu zapisu na Decathlon GO. 

Uwaga: bezpłatna wersja Zoom pozwala na  
transmitowanie przez maksymalnie 40 minut każdej z 
zaplanowanych transmisji na żywo. Zobacz tutaj, aby 
uzyskać więcej informacji na temat cen płatnej wersji zoom

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ
1. Zaloguj się do Zoom i wybierz zaplanowane spotaknie 
ze swojego konta, aby rozpocząć transmisję na żywo.

Uwaga: Możesz również udostępnić transmisję live 
prowadzoną w zoom na innych platformach takich 
jak facebook czy youtube (publicznie lub grupie 
którą prowadzisz) opcję tą znajdziesz w menu zoom 
po rozpoczęciu spotkania. 

PLATFORMA STREAMINGOWA

Zoom

PRZED ZAJĘCIAMI

Utwórz nowe spotkanie kilkając na zaplanuj spotkanie "Schedule a Meeting"

Znajdź unikalny link do przesłania uczestnikom zajęć. 
Gdy przyjdzie odpowiedni czas rozpocznij zajęcia klikając "Strat this meeting"  
[nazwa spotkania]

https://zoom.us/download
https://zoom.us/pricing
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Filmuj poziomo
Pozwala to uchwycić szerszy kadr, dzięki czemu Twojej publiczność 
będzie łatwiej śledzić każdy Twój ruch i mieć większy komfort 
oglądania. 

Ustawienia
Postaraj się ustawić swoją klasę w domu, mieszkaniu lub studiu, w 
którym jest najmniej rzeczy. Chcemy, aby uczestnicy koncentrował się 
na tobie i na twoim treningu, ale nie stresuj się - czasem łatwiej to 
powiedzieć niż zrobić.

Test dźwięku
Przetestuj aparat i mikrofon przed pierwszą klasą, aby upewnić się, że 
jesteś dobrze widoczny i słyszany.

Baw się dobrze!
Nie bierz siebie zbyt poważnie. Te chwile powinny być autentyczne dla 
Ciebie i Twoich uczestników. Baw się dobrze i ciesz tą wspaniałą 
chwilą!

Dobre praktyki

Muzyka
Możesz używać jedynie muzyki co do, której posiadasz odpowiednie 
prawa autorskie 

Ustawienia prywatności
Pamiętaj, aby na stronie Twojego wydarzenia w sekcji informacje 
dodatkowe  podać wymagane ustawienia (włączone kamery, dźwięk, 
wyświetlana nazwa, oraz wszelkie inne informacje, czynności które, 
wymagasz od uczestników zajęć). 

Możesz także powiadomić uczestników, że nie mogą nagrywać zajęć. 
(Uwaga: W Zoom,  jako prowadzący może skonfigurować ustawienia, 
aby automatycznie wyłączyć opcję wideo wszystkim uczestnika zajęć.

Prześlij link URL do Twoich zajęć
Pamiętaj aby wysłać za pośrednictwem komunikatora w Decathlon GO 
unikatowy link do zajęć użytkownikom którzy dokonali zapisu - nie 
później niż na 20min przed rozpoczęciem zajęć - 






