
Du måste logga in för att boka via hemsidan, inloggningsuppgifter får du antingen på kvittot när du 
köper ditt armband eller när du läser av ditt armband första gången, i läsaren på anläggningen.  

Logga in:  
Gå till www.pitea.se/bad scrolla ner till boka ditt pass. Användarnamn PO följt av 10 siffror 
(observera att det är bokstaven O) 

När du loggar in första gången, gå till fliken Mina sida och komplettera dina  
kontaktuppgifter, för att kunna boka måste du ange namn och e-postadress. 

Bokning:  
Du kan boka och avboka klasser på flera olika sätt. Antingen via Mina bokningar, eller via anläggning-
en. Det går även att ringa till anläggningen, under högtryck är det dock inte säkert att någon på an-
läggningen hinner svara. Så vi rekommenderar att du använder hemsidan. 

Du kan boka totalt 7 klasser åt gången. Du kan delta på drop in i mån av plats även om du har upp-
nått din gräns för maximalt bokade klasser. 

Avbokning:  
Bokningen måste avbokas senast 2 timmar innan klassen börjar, även om du står på väntelistan så 
behöver du boka av din plats. 
Om du missar att avboka 1 klass får du en varning. Missar du att avboka 3 klasser inom 30 dagar, blir 
du avstängd från bokningen i 30 dagar. Man kan då inte boka klass. 

Väntelistan:  
Om en klass är fullbokad kan du ställa dig på väntelistan. Om någon bokar av så flyttas du automa-
tiskt upp, så därför är det viktigt att boka av i tid även om du bara står på väntelistan. Flyttas du upp 
till en fast plats så får du ett mail (om vi har din mailadress) om detta. 

10 minuter innan klassen börjar så släpps platserna. De som bokat och har en plats men inte hämtat 
ut sin biljett blir av med platsen och platsen släpps för drop in istället. 

Hämta ut passbiljett:  
Biljetten kan hämtas ut tidigast 2 timmar innan och senast 10 minuter innan klassen börjar. Hämtas 
den inte ut så släpps biljetten till de som står på väntelistan, detta görs 10 minuter innan klassen 
börjar. 

Bokning gruppträning 

SÅ HÄR BOKAR DU DIN PLATS PÅ GRUPPTRÄNINGEN 


