PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
AREÁLU SLOVAKIA RING

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
Sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 44 407 793
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)
I.
Areál SLOVAKIA RING Orechová Potôň (ďalej len „Areál“) je v oprávnenom užívaní Prevádzkovateľa.
Pojmom Návštevník sa, pre účely tohto Prevádzkového poriadku, rozumie každá osoba (právnická osoba aj fyzická osoba), ktorá
vstúpi do Areálu na základe zmluvného vzťahu alebo zakúpenia príslušnej vstupenky alebo so súhlasom Prevádzkovateľa.
Ustanovenia článku II. tohto Prevádzkového poriadku sa vzťahujú na všetkých Návštevníkov.
Ustanovenia článku III. tohto Prevádzkového poriadku sa vzťahujú na tých Návštevníkov, ktorí sa, na základe osobitnej písomnej
zmluvy alebo osobitného povolenia Prevádzkovateľa, aktívne zúčastňujú organizovaného podujatia (jazdci a ich doprovod).

II.
Všeobecné ustanovenia

1.

Vstupom do Areálu sa každá osoba stáva účastníkom dobrovoľného zmluvného vzťahu a podrobuje sa ustanoveniam tohto
Prevádzkového poriadku (s výnimkou osôb, ktoré sa k rešpektovaniu Prevádzkového poriadku zaviazali osobitnou písomnou
zmluvou/ dohodou už pred vstupom do Areálu).

2.

Prevádzková doba
2.1 Prevádzková doba je stanovená nasledovne:

Prevzatie polygónu
Dopoludňajší program
Obedňajšia prestávka
Popoludňajší program

November ‐ február
08.30 – 09.00
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00

Marec
08.30 – 09.00
09.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 17.00

Apríl – október
08.30 – 09.00
09.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 18.00

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prevádzkovú dobu zmeniť alebo udeliť Návštevníkovi výnimku.
2.2 Vstup na tribúnu je povolený v dobe od 08.00h do 18.00h.
Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prevádzkovú dobu tribúny zmeniť alebo udeliť Návštevníkovi výnimku.
2.3 Obedňajšia prestávka, likvidácia následkov havárie, oneskorený začiatok akcie a/alebo ďalšie okolnosti nezakladajú nárok
na vrátenie akejkoľvek úhrady/ odplaty (a to ani jej časti) poskytnutej Prevádzkovateľovi za vstup do Areálu alebo na
tribúnu a/alebo za použitie rýchlostnej dráhy alebo iných zariadení Areálu alebo za poskytnutie akýchkoľvek služieb.
3.

Vstup a vjazd do Areálu je možný iba na základe zmluvného vzťahu alebo na základe zakúpenia príslušnej vstupenky/
poukazu, a mimo týchto prípadov výlučne so súhlasom Prevádzkovateľa. Návštevníkom mladším ako 15 rokov je vstup
povolený len v doprovode Návštevníka, ktorý už dosiahol vek 18 rokov.

4.

V Areáli je povolené parkovať iba na vyhradených miestach, a to podľa pokynov bezpečnostnej služby Prevádzkovateľa.
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5.

Do Areálu je zakázaný vstup osobám pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, osobám zahmyzeným
alebo osobám u ktorých sa viditeľne vyskytuje nákazlivá choroba. Návštevník vstupujúci do Areálu nie je oprávnený, počas
pobytu (prítomnosti) v Areáli, vyhotovovať obrazové (fotografické), zvukové alebo zvukovoobrazové záznamy. Počas pohybu
(prítomnosti) v Areáli je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom, nosiť a/alebo držať zbraň (vrátane strených a bodných
zbraní) a výbušné látky alebo materiál, vnášať a požívať alkoholické nápoje a iné omamné alebo psychotropné látky.

6.

Z Areálu bude vykázaná osoba/Návštevník, ktorá napriek napomenutiu pracovníka bezpečnostnej služby Prevádzkovateľa
alebo zástupcu Prevádzkovateľa nedodrží ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku alebo neuposlúchne pokyny
bezpečnostnej služby Prevádzkovateľa alebo zástupcu Prevádzkovateľa, alebo sa správa iným neprimeraným alebo rušivým
spôsobom. V prípade, že neopustí osoba v takýchto prípadoch Areál na vyzvanie, je pracovník bezpečnostnej služby
Prevádzkovateľa alebo zástupca Prevádzkovateľa oprávnený rušiteľa poriadku vyviesť, prípadne požiadať o zakročenie
políciu.

7.

Pohyb Návštevníkov je povolený výlučne v Prevádzkovateľom určených priestoroch.

8.

Návštevníci sú zodpovední za nimi spôsobenú škodu.

9.

V Areáli je zakázané správať sa spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť a poriadok a zároveň je zakázané neodôvodneným
hlukom rušiť ostatné osoby prítomné v Areáli a v jeho okolí. V celom priestore Areálu je od 20.00 do 8.00 hod zakázané jazdiť
s pretekárskymi vozidlami, „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk. Na parkovisku súťažných strojov je povolené jazdiť,
maximálnou rýchlosťou 30km/h a zároveň je na tomto parkovisku zakázané zahrievanie vozidiel, prudké brzdenie (s
výnimkou potreby prudkého brzdenia z dôvodu vyskytnutia náhlej prekážky v smere jazdy vozidla), prudké zrýchlenie,
zámerná jazda šmykom a driftovanie.

10. V priestoroch boxovej uličky, boxoch a ostatných priestoroch označených zákazom fajčenia je zakázané fajčenie. Manipulácia
s otvoreným ohňom (vrátane používania grilov, roštov a podobne) je zakázaná v celom Areáli.
11. Pri pohybe na pozemných komunikáciách vo vnútri Areálu, okrem rýchlostnej dráhy, sú Návštevníci povinní rešpektovať/
dodržiavať ustanovenia zákona č. 106/2018 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, s tou výnimkou, že najvyššia povolená rýchlosť na všetkých pozemných komunikáciách
v Areáli, okrem rýchlostnej dráhy, je stanovená na 30 km/h. Pre jazdu na rýchlostnej dráhe platia výhradne pokyny a príkazy
Prevádzkovateľa, príslušné obchodné podmienky a tento Prevádzkový poriadok.
12. Návštevníci zodpovedajú za všetky svoje veci, ktoré sú povinní zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k ich odcudzeniu, vrátane
zaparkovaných vozidiel a vecí v nich uložených a odložených. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených
a odložených v Areáli.
13. Predmety nájdené v Areáli je nálezca povinný odovzdať pracovníkom bezpečnostnej služby Prevádzkovateľa alebo zástupcovi
Prevádzkovateľa.
14. Ak Návštevník privedie alebo vpustí do Areálu zviera, nesmie mu umožniť voľný pohyb. Za škodu spôsobenú nedodržaním
tohto zákazu zodpovedá majiteľ zvieraťa alebo Návštevník, ktorý zviera do Areálu priviedol alebo vpustil. Návštevník, ktorý
privedie alebo vpustí so Areálu zviera, je povinný odstrániť z Areálu všetky exkrementy zanechané týmto zvieraťom.
15. Návštevníci nesú plnú zodpovednosť za svoje správanie v Areáli. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody
a ujmy na majetku a zdraví Návštevníkov. Návštevníci Areálu sú oprávnení užívať im sprístupnenú časť Areálu a zariadení
Areálu výlučne spôsobom obvyklým tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Je prísne zakázané vŕtať otvory do spevnených plôch
v celom Areáli. V prípade poškodenia zariadení Areálu je Návštevník, ktorý škodu spôsobil povinný túto škodu v plnej výške
uhradiť.
16. Úmyselné poškodzovanie alebo krádež vecí je protizákonná.
17. Je zakázané v Areáli odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne motorových
vozidiel alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených.
18. Do priestoru rýchlostnej dráhy môžu vstupovať výhradne Návštevníci na to oprávnení na základe osobitnej písomnej zmluvy
alebo osobitného povolenia Prevádzkovateľa.
19. Pre poskytnutie prvej pomoci je k dispozícií stanica prvej pomoci Medical Center, ktorá sa nachádza v Areáli, a to počas doby
jej prevádzky.
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20. V prípade porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení tohto Prevádzkového poriadku Návštevníkom má Prevádzkovateľ právo
uložiť porušiteľovi pokutu vo výške 500,‐EUR, a to jednotlivo za každé porušenie. Sumu uloženej pokuty je porušiteľ povinný
uhradiť na mieste v hotovosti zodpovednému pracovníkovi Prevádzkovateľa.
21. Areál je monitorovaný prostredníctvom kamerového systému na účely zabezpečenia bezpečnosti, ochrany osôb a majetku.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov pri prevádzkovaní kamerového systému sú zverejnené vo vybraných verejne
prístupných priestoroch Areálu. Aktuálne informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovej stránke
www.slovakiaring.sk.
22. Podrobnejšie a aktualizované informácie o spracúvaní osobných údajov vykonávaného prostredníctvom Prevádzkovateľa
v rozsahu čl. 13 a 14 GDPR sú zverejnené na webovom sídle: www.slovakiaring.sk a vo vybraných verejne prístupných
priestoroch Areálu.

III.
Špeciálne ustanovenia
1.

Parkovisko súťažných strojov je k dispozícií od 19.00 hod dňa pred zahájením akcie a je k dispozícií do 19.00 hod. posledného
dňa akcie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

2.

Boxy sú k dispozícií, výlučne v prípade existencie osobitnej písomnej dohody, ktorej obsahom je aj prenájom boxov, a to
v čase dohodnutom v predmetnej osobitnej dohode. Súčasťou boxu je i záboxový priestor.

3.

Organizátori športových, firemných, prezentačných a iných akcií sú povinní vybaviť Návštevníkov, ktorí sú účastníkmi akcie
označením pre vstup a vjazd do Areálu. Vzory týchto označení sú povinní organizátori akcií s dostatočným predstihom
predložiť Prevádzkovateľovi. Návštevníci, ktorí sú účastníkmi akcie a organizátori týchto akcií budú podľa nich kontrolovaní.
Toto označenie má platnosť iba na danú akciu. Návštevníci, ktorí nebudú mať príslušné označenie nebudú do Areálu
vpustení.

4.

Licencia rýchlostnej dráhy, Medzinárodné športové pravidlá FIA, FIM, UEM a Národné športové pravidlá sú k dispozícií
u Prevádzkovateľa.

5.

Pri testovacích jazdách jednotlivcov sa môže na dráhe súčasne pohybovať maximálne povolené množstvo dopravných
prostriedkov určené priepustnosťou rýchlostnej dráhy uvedenej v Licencii rýchlostnej dráhy alebo homologizačnom liste
zariadenia.

6.

Vozidlo, ktorým sa bude jazdiť po dráhe musí byť v dobrom technickom stave, nesmú z neho unikať žiadne kvapaliny a musí
mať riadne nahustené pneumatiky.

7.

Pri všetkých motocyklových akciách, ktoré sa konajú na dráhe, je každý, po dráhe jazdiaci, Návštevník povinný mať
nasledovné ochranné oblečenie a prilbu :
a/
 jazdci musia mať oblečený kompletný kožený oblek s prídavnými koženými vypchávkami alebo inou ochranou na
kolenách, lakťoch, pleciach a bokoch;
 podšívky a spodná bielizeň nesmú byť zo syntetického materiálu, ktorý by sa mohol roztaviť a poškodiť pokožku;
 jazdci musia mať taktiež natiahnuté kožené rukavice a čižmy, ktoré spolu s oblečením poskytujú kompletné pokrytie
od krku dolu;
 použitie ochrany chrbtice je vysoko odporúčané;
 musia nosiť prilbu, ktorá je v dobrom stave, dobre sadne a je riadne upevnená. Prilba musí byť typu „full face“ – plné
zakrytie tváre a v súlade s jedným z uznávaných medzinárodných štandardov :
 priezory prilby musia byť vyrobené z nerozbitného materiálu;
 jednorázové „tear‐offs“ sú povolené;
b/
každý Návštevník je plne zodpovedný za svoj motocykel po celý čas, počas ktorého sa zdržiava v Areáli. Všetky skrutky
olejových náplní motocykla, ktorý sa zúčastňuje jazdy na dráhe, musia byť zaistené proti uvoľneniu, motocykel musí mať
prelepené svetlomety a demontované spätné zrkadlá.

8.

Pri všetkých automobilových akciách, ktoré sa konajú na dráhe, je každý, po dráhe jazdiaci, Návštevník povinný
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a/
 mať podšívky a spodnú bielizeň nie zo syntetického materiálu, ktorý by sa mohol roztaviť a poškodiť pokožku,
 byť pripútaný, mať nasadenú nepoškodenú prilbu, minimálne s homologizáciou pre cestnú premávku, prípadne s
homologizáciou FIA (nemusí byť platná).
b/
každý Návštevník je plne zodpovedný za svoj automobil po celý čas, počas ktorého sa zdržiava v Areáli. Automobil, ktorý
sa zúčastňuje jazdy na rýchlostnej dráhe, musí mať pred jazdou povinne namontované ťažné háky a musí mať prelepené
svetlomety.
9.

Návštevník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade nedodržania niektorého z ustanovení bodov 8. a 9. tohto článku
Prevádzkového poriadku má Prevádzkovateľ právo nepripustiť vozidlo alebo Návštevníka k jazde po dráhe alebo Návštevníka
bez náhrady z jazdy vylúčiť.

10.

Tzv. tandemové jazdy (jazda so spolujazdcom) sú zakázané, vo výnimočných prípadoch sa môžu uskutočniť výlučne so
zvláštnym povolením Prevádzkovateľa. V prípade obdržania zvláštneho povolenia Prevádzkovateľa sa ustanovenia bodov 8.
a 9. tohto článku Prevádzkového poriadku vzťahujú aj na spolujazdcov.

11.

Nie je povolené, aby sa na dráhe súčasne pohyboval automobil a motocykel. Zároveň je zakázané, aby sa na dráhe súčasne
pohyboval formulový voz a truck.

V Bratislave, dňa 08.10.2019
SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
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