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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Areál Automotodrómu Orechová Potôň (ďalej aj ako „Areál
Automotodrómu“) je v oprávnenom užívaní spoločnosti
SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o., so sídlom: Vajnorská 8/A 831
04 Bratislava, IČO: 44 407 793, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č. 24378/T (ďalej len
„AGENCY“), pričom spoločnosť AGENCY je oprávnená
predmetný areál poskytnúť do dočasného užívania tretím
osobám.

2.

3.
Areál Centra bezpečnej jazdy Orechová Potôň (ďalej aj ako
„Areál Centra bezpečnej jazdy“) je v užívaní spoločnosti
SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o., so sídlom: Vajnorská 8/A 831
04 Bratislava, IČO: 44 407 793, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č. 24378/T (ďalej len
„AGENCY“), pričom spoločnosť AGENCY je oprávnená
predmetný areál poskytnúť do dočasného užívania tretím
osobám a/alebo poskytovať tretím osobám v predmetnom
areáli služby.
Areál Slovenského kartingového centra Orechová Potôň (ďalej
aj ako „Areál Slovenského kartingového centra“) je
v oprávnenom užívaní spoločnosti SLOVAKIA RING AGENCY, s.
r. o., so sídlom: Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44 407
793, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
odd.: Sro, vl.č. 24378/T (ďalej len „AGENCY“), pričom
spoločnosť AGENCY je oprávnená predmetný areál poskytnúť
do dočasného užívania tretím osobám a/alebo poskytovať
tretím osobám v predmetnom areáli služby.
Vzťahy medzi AGENCY (v právnom postavení Poskytovateľa) a
treťou osobou (v právnom postavení Prijímateľa) vyplývajúce
z Rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb a nájme a z Osobitných
dohôd pre Akciu sa riadia týmito všeobecnými obchodnými
podmienkami

4.

5.

6.

1. časť týchto všeobecných obchodných podmienok upravuje
vzťahy medzi AGENCY (v právnom postavení Poskytovateľa) a
treťou osobou (v právnom postavení Prijímateľa) vyplývajúce
z Rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb a nájme a z Osobitných
dohôd pre Akciu vo vzťahu k Areálu Automotodrómu.
2. časť týchto všeobecných obchodných podmienok upravuje
vzťahy medzi AGENCY (v právnom postavení Poskytovateľa) a
treťou osobou (v právnom postavení Prijímateľa) vyplývajúce
z Rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb a nájme a z Osobitných
dohôd pre Akciu vo vzťahu k Areálu Centra bezpečnej jazdy.
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Informácie poskytované v rámci týchto Všeobecných
obchodných podmienok v súlade s NARIADENÍM
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane

7.

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
slúžia na zabezpečenie poskytnutia informácií pre
dotknuté fyzické osoby v zmysle čl. 13 a 14 GDPR ako aj
poučenia týchto osôb o ich zákonných právach
a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.
Spoločnosť SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.; Vajnorská
8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44407793 (ďalej len
„AGENCY“) spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ
(čl. 4 ods. 7 GDPR).
Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok je
dotknutou osobou: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné
údaje týkajú, najmä návštevníci, objednávatelia,
účastníci, prijímatelia, súťažiaci a ostatné osoby,
pohybujúce sa v priestoroch AGENCY, napr. fyzické osoby
vystupujúce v mene zmluvných partnerov a ich
pracovníci, (ďalej len „dotknutá osoba“).
V prípade, ak údaje o dotknutej osobe AGENCY poskytuje
iná osoba (napr. Prijímateľ), je tak poskytovateľ osobných
údajov dotknutej osoby oprávnený vykonať len v prípade,
ak na poskytnutie takýchto osobných údajov disponuje
legitímnym právnym základom podľa príslušných
ustanovení GDPR alebo zákona o ochrane osobných
údajov (§ 78 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov)
a je ho povinný na základe požiadavky AGENCY do 3
pracovných dní vedieť preukázať.
Za spracúvanie osobných údajov vykonávané zmluvnými
partnermi AGENCY (zväčša organizátori rôznych eventov,
športových a kultúrno‐spoločenských podujatí a pod.),
ktorí si prenajímajú priestory a areál AGENCY, AGENCY
nezodpovedá.
AGENCY, v rámci prevádzkovania areálu Automodrómu
a Centra bezpečnej jazdy spracúva ako prevádzkovateľ
osobné údaje Dotknutej osoby najmä na účely: (i)
zavádzania a plnenia predzmluvných a zmluvných
vzťahov; (ii) riešenia reklamácií, podnetov a sťažností; (iii)
vybavovania korešpondencie; (iv) zabezpečenia
uplatňovania práv dotknutej osoby; (v) kontroly
dodržiavania pravidiel prevádzkových poriadkov; (vi)
monitorovania priestorov Automotodrómu; (vii)
nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej
dokumentácie a záznamov; (viii) riešenia škôd
a poistných udalostí; (ix) vymáhania vzniknutých
pohľadávok a uplatňovania si právnych nárokov; (x)
obchodno‐marketingovej komunikácie a propagácie
AGENCY,
organizácie
súťaží
a zlosovaní;
(xi)
vypracovávania interných analýz a štatistík; (xii)
akreditácie novinárov a účastníkov podujatia; (xiii)
plnenia ostatných povinností vyplývajúcich AGENCY zo
zmluvných záväzkov a z osobitných právnych predpisov.
V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov sú
spracúvané osobné údaje predovšetkým na účely: (i)
zavádzania predzmluvných vzťahov s dotknutými
osobami; (ii) plnenia zmluvných vzťahov, pričom
dotknutá osoba je zmluvnou stranou, resp. bola zmluva
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9.
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uzatvorená inou treťou osobou v prospech dotknutej
osoby (plnenie predmetu zmluvy, poskytnutie tovaru
alebo služby a vykonávanie s tým súvisiacich služieb napr.
vzdelávanie a poučenie účastníkov akcií, záväzné
vyhlásenia účastníkov akcií, vedenie užívateľského účtu
na webovej stránke www.slovakiaring.sk a pod.; (iii)
riešenia reklamácií, podnetov a sťažností.
V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov sú
spracúvané osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na
uzatvorenie a plnenie zmluvy a to najmä: meno,
priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, číslo občianskeho
a vodičského preukazu, kontaktné údaje, údaje o platbe,
údaje o predmete zmluvy a ďalšie osobné údaje
spracúvané v primeranom rozsahu v súvislosti s
konkrétnym zmluvným vzťahom (napr. údaje o poistení,
údaje o vykonanej dychovej skúške, udelenej pokute
a pod.).
Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou,
len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetnej
zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na
uzavretie zmluvy. V prípade, ak požadované osobné
údaje poskytnuté nebudú, môže to mať za následok
neuzatvorenie zmluvného vzťahu alebo to môže mať
dopad na plnenie predmetu zmluvy.
Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na
uplatnenie právnych nárokov po skončení zmluvného
vzťahu a to najmenej 5 rokov a v rozsahu účtovných
dokladov sú uchovávané 10 rokov. V prípade zrušenia
užívateľského
účtu
na
webovej
stránke
www.slovakiaring.sk je spracúvanie osobných údajov
dotknutej osoby za účelom vedenie účtu ukončené
bezodkladne.

11. Osobné

údaje sú poskytované predovšetkým
nasledovným príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia,
súdy a orgány činné v trestnom konaní pri výkone svojej
činnosti, poskytovatelia platobných služieb, poštové
podniky, advokáti a ďalšie tretie strany, ktorým je
AGENCY povinná údaje poskytnúť na základe osobitného
právneho predpisu alebo zmluvných záväzkov a poverení
sprostredkovatelia.

12. V rámci zákonnej povinnosti sú spracúvané osobné údaje
predovšetkým na účely: (i) monitorovania vybraných
častí areálu Automotodrómu a to v rámci organizácie
podujatí, pri ktorých na základe ustanovení zákona č.
1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí
plynie AGENCY zákonná povinnosť vykonávať
monitorovanie. Vyhotovené záznamy sa využívajú najmä
na riešenie športových sporov. Záznamy kamerového
systému, sú uchovávané po dobu 7 dní. Osobné údaje sú
poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom:
súdy a orgány činné v trestnom konaní, Policajný zbor SR
v rozsahu
požadovanej
súčinnosti
a poverení
sprostredkovatelia. (ii) zabezpečenia uplatňovania práv
dotknutých osôb a vedenia príslušnej evidencie, ktorú je
AGENCY povinná viesť v súlade s ustanoveniami GDPR.

13.

14.

15.

16.

17.

Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje
poskytnúť,
predovšetkým
v rozsahu
údajov
nevyhnutnom na jej presnú identifikáciu v systémoch
AGENCY a kontaktných údajov na účely jej informovania
o vybavení jej žiadosti (ak o vyjadrenie žiada). Osobné
údaje sú uchovávané po dobu minimálne 5 rokov.
Osobné údaje sú poskytované predovšetkým
nasledovným príjemcom: Úrad na ochranu osobných
údajov SR, advokát, poštový podnik, súdy a orgány činné
v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti
a poverení sprostredkovatelia.
Na základe udeleného súhlasu sú osobné údaje
spracúvané predovšetkým na účely: (i) obchodno‐
marketingovej komunikácie (tzv. newslettery) a cielenej
propagácie AGENCY; (ii) organizácie súťaží a zlosovaní,
pričom organizátorom súťaží je AGENCY; (iii) a na ďalšie
účely vymedzené konkrétnym súhlasom.
Cielenie obchodno‐marketingovej komunikácie je
vykonávané v minimálnom rozsahu a to zvyčajne len na
základe prvotných informácií o záujme dotknutej osoby
(napr. záujem o produkty alebo služby „AUTO“ alebo
o služby „MOTO“ a pod.).
Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. osoba
nie je povinná údaje AGENCY poskytnúť. Ak osoba
neposkytne osobné údaje, nebude možné s ňou
komunikovať za vyššie uvedeným účelom.
Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu počas
platnosti príslušného súhlasu. Po skončení platnosti
súhlasu nebude AGENCY spracúvať osobné údaje na účel
vymedzený súhlasom dotknutej osoby.
Osobné údaje sú poskytované predovšetkým
nasledovným príjemcom: súhlasom definované tretie
strany v prípade, ak dotknutá osoba udelila súhlas
s poskytnutím svojich osobných údajov tretej strane a
poverení sprostredkovatelia.

18. AGENCY v rámci svojho oprávneného záujmu alebo
tretej strany spracúva osobné údaje predovšetkým na
účely: (i) vybavovania bežnej korešpondencie
s dotknutými osobami, ktorá sa netýka vyššie uvedených
účelov spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané po
dobu nevyhnutnú na ich vybavenie a na ochranu právom
chránených záujmov AGENCY. Osobné údaje sú
poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom:
Poštový podnik, kuriérom, ďalším tretím stranám
v súvislosti s účelom korešpondencie a povereným
sprostredkovateľom. (ii) monitorovania verejnosti
prístupných priestorov kamerovými systémami na účely
zabezpečenia verejného poriadku, ochrany osôb
a majetku a bezpečnosti. Výstupy z kamerového systému
sú priebežne vyhodnocované
pracovníkmi SBS
a záznamy z tohto kamerového systému sa nevyhotovujú
a neuchovávajú. Osobné údaje sú poskytované
predovšetkým nasledovným príjemcom: advokát, súdy
a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej
súčinnosti
a poverení
sprostredkovatelia;
(iii)
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19.

monitorovania verejnosti neprístupných priestorov
(zázemia budov, dráhy a ďalšie verejnosti neprístupné
priestory)
kamerovými
systémami
na
účely
zabezpečenia, ochrany osôb a majetku a bezpečnosti.
Vyhotovené záznamy sú uchovávané po dobu 7 dní.
Osobné údaje sú poskytované predovšetkým
nasledovným príjemcom: advokát, súdy a orgány činné
v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti
a poverení sprostredkovatelia; (iv) nevyhnutného
uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie
a záznamov, pričom AGENCY stanovuje lehoty
predovšetkým v zmysle lehôt určených osobitnými
právnymi predpismi alebo je lehoty uchovávania sú
nevyhnutné na uplatňovanie právnych nárokov a právom
chránených záujmov AGENCY. Osobné údaje sú
poskytované predovšetkým príjemcom v súvislosti
s využitím uchovávaného dokumentu alebo záznamu
(napr. kontrolné a dohľadové orgány, súdy a orgány
činné v trestnom konaní a pod.) a poverení
sprostredkovatelia; (v) riešenia škôd a poistných udalostí.
Osobné údaje sú uchovávané po dobu po dobu
doriešenia poistnej udalosti. Dokumenty súvisiace
s účtovnou agendou AGENCY sú následne uchovávané 10
rokov. Osobné údaje sú poskytované predovšetkým
nasledovným príjemcom: advokát, súdy a orgány činné
v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti,
poisťovne a poverení sprostredkovatelia; (vi) akreditácie
novinárov a účastníkov podujatí, pričom oprávneným
záujmom je záujem AGENCY na povoľovaní vstupu do
priestorov AGENCY, vykonávania povolených činností
a evidencie akreditovaných osôb. Osobné údaje sú
uchovávané po dobu 5 rokov. Osobné údaje sú
poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom:
advokát, súdy a orgány činné v trestnom konaní
v rozsahu
požadovanej
súčinnosti
a poverení
sprostredkovatelia.
(vii)
obchodno‐marketingovej
komunikácie ak vie AGENCY preukázať vzťah s dotknutou
osobou. Osobné údaje sú za týmto účelom spracúvané,
pokiaľ dotknutá osoba neuplatní námietku; (viii)
propagácie AGENCY formou zverejnenia fotografií, video
záznamov a propagačných materiálov, pričom nie je
zámerom AGENCY vyhotovovať a zverejňovať podobizne
konkrétnych dotknutých osôb, ale propagovať svoje
podnikateľské
činnosti
dokumentovaním priebehu
podujatí. Dotknutá osoba má právo u AGENCY namietať
voči zverejneniu predmetnej podobizne alebo nahrávky.
AGENCY sa zaväzuje že nebude v rámci tohto účelu
spracúvania neoprávnene zasahovať do práv dotknutých
osôb; (ix) vypracovávania interných analýz a štatistík
AGENCY, ktoré spravidla tvoria anonymizované údaje,
ktoré nie sú osobnými údajmi dotknutej osoby.
Každá dotknutá osoba má právo: (i) na informácie
o spracúvaní jej osobných údajov; (ii) získať prístup
k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a
uchovávajú; (iii) požiadať o opravu svojich nesprávnych,
nepresných alebo neúplných osobných údajov; (iv)

20.

požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už
nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné; (v)
namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na
marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí
s konkrétnou situáciou; (vi) požiadať o obmedzenie
spracúvania svojich osobných údajov v osobitných
prípadoch; (vii) dostať svoje osobné údaje v strojovo
čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému
prevádzkovateľovi; (viii) kedykoľvek svoj súhlas odvolať
bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila; (ix) požiadať, aby
rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní,
ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú,
vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické
osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú
osobné údaje takto AGENCY spracúvané. Dotknutá osoba
má právo vysloviť svoj názor a namietať proti
rozhodnutiu AGENCY; (x) podať sťažnosť dozornému
orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého
pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného
porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy,
ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v
rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na
území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných
údajov SR, Hraničná 12 Bratislava; (xi) podať žiadosť
alebo sťažnosť AGENCY v súvislosti s ochranou
a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá
osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť
svoje si práva, môže tak vykonať: písomne na adrese:
SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.; adresa sídla: Vajnorská
8/A 831 04 Bratislava alebo elektronicky na adrese:
gdpr@slovakiaring.sk.
Podrobnejšie a aktualizované informácie o spracúvaní
osobných údajov v rozsahu čl. 13 a 14 GDPR AGENCY
zverejňuje na webovom sídle: www.slovakiaring.sk a vo
vybraných verejne prístupných priestoroch.
1.ČASŤ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK
AREÁL AUTOMOTODRÓMU

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
(ďalej len "VOP") upravujú v zmysle §273 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ObZ“) vzájomné práva a povinnosti
zmluvných strán z Rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb
a nájme uzavretej medzi AGENCY ako poskytovateľom
služieb (ďalej len „Poskytovateľ“) a ďalšou fyzickou alebo
právnickou osobou ako prijímateľom služieb (ďalej len
„Prijímateľ“) (ďalej len „Rámcová zmluva“) a Osobitnej
dohody pre Akciu alebo Osobitných dohôd pre akciu
uzatvorených medzi Poskytovateľom a Prijímateľom
(ďalej len „Osobitná dohoda“ alebo „Osobitné dohody“
v príslušnom gramatickom tvare). Rámcová zmluva a
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2.
3.

II.

Osobitné dohody sa týkajú poskytnutia Služieb
špecifikovaných v Osobitných dohodách a/alebo
prenechania do dočasného užívania v Rámcovej zmluve
špecifikovaných zariadení Automotodrómu (Predmet
nájmu), a to najmä (nie však výlučne) za účelom
poskytnutia Služieb špecifikovaných v Osobitných
dohodách.
Odchylné ustanovenia Rámcovej zmluvy majú prednosť
pred ustanoveniami týchto VOP.
Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej
zmluvy a Osobitných dohôd. VOP sú vyhotovené v
slovenskom a anglickom jazyku; v prípade akýchkoľvek
sporov ohľadne výkladu pojmov a interpretácie pojmov a
ustanovení týchto VOP je rozhodné slovenské znenie
VOP.

DEFINÍCIA POJMOV

Automotodróm je súbor nižšie špecifikovaných nehnuteľností
a zariadení Automotodrómu v Orechovej Potôni, ktoré sú
potrebné k motoristickým, športovým alebo kultúrno‐
spoločenským činnostiam a akciám.
Zariadenie Automotodrómu zahŕňa rýchlostnú dráhu, boxy,
parkovisko súťažných strojov (Paddock), miestnosť pre
časomieru a registráciu, dispečing (Race Control), tribúnu,
sociálne zariadenie, vstupný objekt (reštaurácia, medical
centrum), servis, čerpaciu stanicu, školiace miestnosti,
vrátnicu, vstupné závory, riadiacu vežu, vstupnú bránu a
všetko zariadenie, príslušenstvo a súčasti uvedených objektov.
Rýchlostná dráha je uzavretý okruh (vrátane výjazdových zón)
určený pre testovacie jazdy, motoristické súťaže, tréningy, a
pod.
Služby
Službami sa pre účely týchto VOP rozumejú služby
poskytované Poskytovateľom Prijímateľovi alebo služby,
ktorých poskytnutie Prijímateľovi zabezpečuje Poskytovateľ,
špecifikované v Osobitných dohodách, ako aj prípadné Plnenie
naviac pozostávajúce z poskytnutia služieb podľa ust. odseku
1 článku IV. týchto VOP.
Nájom
Pojem „nájom“ pre účely VOP a Zmluvy predstavuje
prenechanie
Poskytovateľom
v
Rámcovej
zmluve
špecifikovaného Predmetu nájmu do dočasného užívania
Prijímateľovi na dobu Trvania príslušnej Akcie.
Poskytovateľ
Poskytovateľom sa pre účely týchto VOP rozumie spoločnosť
SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o., so sídlom: Vajnorská 8/A 831
04 Bratislava, IČO: 44 407 793, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č. 24378/T.

Prijímateľ
Prijímateľom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická alebo
právnická osoba v právnom postavení Prijímateľa podľa
Rámcovej zmluvy.
Predmet nájmu
Predmetom nájmu sa pre účely VOP a Rámcovej zmluvy
rozumie súbor nehnuteľností a zariadení špecifikovaných v
odseku 3 článku I Rámcovej zmluvy.
Akcia predstavuje jednotlivú motoristickú, športovú alebo
kultúrno‐spoločenskú udalosť, súťaž, tréning, jazdu a
testovanie, ktoré organizuje Prijímateľ v areáli
Automotodrómu na základe Rámcovej zmluvy v spojení s
Osobitnou dohodou/ Osobitnými dohodami, a to v dobe a za
podmienok dohodnutých v Rámcovej zmluve, Osobitnej
dohode a týchto VOP. Prijímateľ pritom môže využiť Predmet
nájmu (t.j. zmluvne dohodnuté zariadenie Automotodrómu)
na účely dohodnuté v Rámcovej zmluve a prináležia mu práva
a povinnosti vyplývajúce z postavenia organizátora Akcie.
Zahájením Akcie sa pre účely týchto VOP rozumie prvý vstup
Prijímateľa (Prijímateľom poverenej osoby) a/alebo prvého
Účastníka Akcie do priestorov Automotodrómu Orechová
Potôň v prvý deň konania príslušnej Akcie.
Účastníkom Akcie sa pre účely Rámcovej zmluvy a týchto VOP
rozumie fyzická osoba, ktorá sa prostredníctvom Prijímateľa
zúčastní priamo poskytnutia Služieb a/alebo sa zúčastní Akcie
formou prítomnosti v Predmete nájmu počas Trvania Akcie.
Cena za Akciu predstavuje celkovú odmenu za poskytnutie
Služieb, ako aj poplatok (odmenu) za použitie Predmetu nájmu
počas príslušnej Akcie dohodnutú v príslušnej Osobitnej
dohode.
Ďalšie pojmy použité s veľkým začiatočným písmenom,
nešpecifikované týmito VOP, majú význam definovaný v
Rámcovej zmluve.

III.

PRÁVA A POVINNOSTI

1.

Poskytovateľ sa Rámcovou zmluvou zaväzuje poskytnúť
Prijímateľovi Služby špecifikované v Osobitných
dohodách a prenecháva Prijímateľovi Predmet nájmu,
aby ho v dobe (termínoch) dohodnutých v Osobitných
dohodách užíval k usporiadaniu Akcie/ Akcií (t.j. prijatiu
Služieb).
Prijímateľ nájom a Služby prijíma a zaväzuje sa
Poskytovateľovi uhradiť Cenu za Akciu stanovenú v
Osobitnej dohode (ako aj Cenu prípadného Plnenia
naviac podľa ust. článku IV. týchto VOP) a dodržať všetky
pravidlá a ustanovenia dohodnuté Rámcovou zmluvou,
Osobitnou dohodou a VOP.
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2.

Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi (v súlade s
podmienkami dohodnutými v Rámcovej zmluve) do
dočasného užívania dohodnutý Predmet nájmu v stave
spôsobilom na obvyklé užívanie.

3.

Prijímateľ je oprávnený Predmet nájmu užívať výlučne
za účelom dohodnutým v Rámcovej zmluve a výlučne
spôsobom nepoškodzujúcim Predmet nájmu.

4.

Prijímateľ je oprávnený, v prípade sprístupnenia nižšie
uvedených zariadení zo strany Poskytovateľa, užívať aj
nasledujúce zariadenie Automotodrómu: sociálne
zariadenia pod hlavnou tribúnou s označením „P“
(paddock)" a parkovisko P2 (s výnimkou ak nebude
možné užívať parkovisko z dôvodu jeho plnej
obsadenosti alebo celkového alebo čiastočného
uzatvorenia). Zariadenia podľa tohto bodu, v prípadoch
podľa predchádzajúcej vety, je Prijímateľ (vrátane
Účastníkov Akcie) oprávnený užívať bezodplatne, a to
výlučne spôsobom nepoškodzujúcim predmetné
zariadenia. Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí, že
zariadenia podľa tohto bodu je oprávnený užívať aj
Poskytovateľ, ako aj akékoľvek Poskytovateľom určené
osoby, resp. osoby, ktorým Poskytovateľ umožní vstup
do týchto zariadení.

5.

6.

7.

Poskytovateľ má právo kedykoľvek vykonať kontrolu
užívania Predmetu nájmu a/alebo zariadení
Automotodrómu podľa bodu 4 tohto článku
Prijímateľom. Pre prípad poškodenia Predmetu nájmu
a/alebo zariadení Automotodrómu podľa bodu 4 tohto
článku sa Prijímateľ zaväzuje, nahradiť Poskytovateľovi
vzniknutú škodu a ušlý zisk v peniazoch, vo výške podľa
vyčíslenia Poskytovateľa.
Prijímateľ nie je oprávnený prenajať (odovzdať do
užívania) Predmet nájmu tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
Prijímateľ nie je oprávnený poskytovať tretím osobám
(vrátane Účastníkov Akcie) akékoľvek služby a tovary bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

8.

Prijímateľ je povinný počas užívania Predmetu nájmu
bezvýhradne rešpektovať pokyny Poskytovateľa
(oprávnenej osoby Poskytovateľa).

9.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby každý z Účastníkov
Akcie bol nepretržite počas jeho prítomnosti v areáli
Automotodrómu počas Trvania Akcie označený
spôsobom uvedeným v odseku 6 článku I. Rámcovej
zmluvy.

10.

Prijímateľ je povinný najneskôr do Zahájenia príslušnej
Akcie odovzdať Poskytovateľovi menný zoznam
Účastníkov príslušnej Akcie s uvedením ich mena a

priezviska a s ich rozdelením na fyzické osoby, ktoré sa
zúčastnia priamo poskytnutia Služieb označených ako
Testovacie služby v Osobitnej dohode (ďalej tiež ako
„Testovacie služby“) a na fyzické osoby, ktoré sa
príslušnej Akcie zúčastnia iba formou prítomnosti v
Predmete nájmu (diváci, členovia sprievodu Účastníka
Akcie, a pod.). Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s
tým, že Poskytovateľ umožní vstup do areálu
Automotodrómu výlučne osobám uvedeným v
predmetnom zozname.

IV.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.

Cena za Akciu dohodnutá v Osobitnej dohode/
Osobitných dohodách je vyčíslená v eurách (EUR),
pričom toto vyčíslenie sa riadi rozsahom poskytovaných
Služieb a nájmu v zmysle Rámcovej zmluvy a príslušnej
Osobitnej dohody. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť
Prijímateľovi ďalšie služby (služby nad rozsah Osobitnou
dohodou dohodnutých Služieb), prípadne nájom ďalších
častí a zariadení Automotodrómu (t.j. častí a zariadení
nad rozsah Predmetu nájmu) (ďalej len „Plnenie
naviac“), a to za cenu (ďalej len „Cena ďalšieho
plnenia“) a za podmienok dohodnutých samostatnou
dohodou.

2.

K časti Cene za Akciu spočívajúcej v poplatku za použitie
Predmetu nájmu a za poskytnutie Služieb označených v
Osobitnej dohode ako Služby spojené s predmetom
nájmu bude vždy pripočítaná DPH v súlade s predpismi
účinnými k dátumu poskytnutia plnenia.

3.

Cenu za Akciu (vrátane prípadnej Ceny ďalšieho plnenia
podľa bodu 5 tohto článku VOP) je možné uhradiť
výlučne v mene euro, ibaže je v príslušnej Osobitnej
dohode výslovne dohodnuté inak.

4.

Platobné podmienky
Cena za Akciu je splatná nasledovne:
4.1 prvá záloha vo výške 20% z celkovej Ceny za Akciu je
splatná do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa
uzatvorenia Osobitnej dohody vzťahujúcej sa k Akcii,
za ktorú sa cena za Akciu platí; voči nároku na úhradu
prvej zálohy sa započítava nárok Prijímateľa na
vrátenie Prijímateľom uhradeného Rezervačného
poplatku.
4.2 druhá záloha vo výške 40% z celkovej Ceny za Akciu; je
splatná bankovým prevodom najneskôr do 60 dní pred
prvým dňom konania príslušnej Akcie.
4.3 tretia záloha vo výške 40% z celkovej Ceny za Akciu; je
splatná bankovým prevodom najneskôr do 3 dní pred
prvým dňom konania príslušnej Akcie.
Zálohy Ceny za Akciu sú splatné na účet Poskytovateľa
špecifikovaný v Rámcovej zmluve, pričom najneskôr v
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deň splatnosti musí byť platba pripísaná na účet
Poskytovateľa.
5.

Cena ďalšieho plnenia za každé Plnenie naviac je splatná
bankovým prevodom na účet Poskytovateľa, pokiaľ
nebola platba vykonaná na mieste platobnou/ kreditnou
kartou alebo v hotovosti, a to pred poskytnutím Plnenia
naviac. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť
Prijímateľovi Plnenie naviac.

6.

V prípade omeškania Prijímateľa s úhradou:
6.1 prvej zálohy podľa podbodu 4.1 bodu 4 článku IV.
týchto VOP vzniká Poskytovateľovi nárok na úhradu
zmluvnej pokuty vo výške Ceny za Akciu;
6.2 druhej zálohy podľa podbodu 4.2 bodu 4 článku IV.
týchto VOP vzniká Poskytovateľovi nárok na úhradu
zmluvnej pokuty vo výške Ceny za Akciu;
6.3 tretej zálohy podľa podbodu 4.3 bodu 4 článku IV.
týchto VOP vzniká Poskytovateľovi nárok na úhradu
zmluvnej pokuty vo výške Ceny za Akciu;
6.4 niektorej inej platby podľa Rámcovej zmluvy,
Osobitnej dohody a týchto VOP vzniká
Poskytovateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo
výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

9.

Poskytovateľ je oprávnený uspokojiť svoj nárok
(pohľadávku) na úhradu zmluvnej pokuty vzniknutý v
dôsledku
porušenia
povinností
Prijímateľom
vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej
dohody a/alebo VOP, z akejkoľvek Prijímateľom
uhradenej Ceny (jej časti) za ktorúkoľvek Akciu. V
prípade uspokojenia nároku Poskytovateľa na úhradu
zmluvnej pokuty spôsobom podľa predchádzajúcej vety
je Prijímateľ povinný v lehote stanovenej
Poskytovateľom doplatiť časť Ceny za Akciu, ktorú
Poskytovateľ použil na uspokojenie svojho nároku.

V.

ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE

7.

V prípade, že Prijímateľ neuhradí riadne a včas Cenu za
Akciu a/alebo ktorúkoľvek zálohu, vrátane DPH, je
Poskytovateľ oprávnený neposkytnúť Prijímateľovi
Služby dohodnuté pre príslušnú Akciu Osobitnou
dohodou a/alebo neumožniť dočasné užívanie (nájom)
Predmetu nájmu Prijímateľom počas Trvania príslušnej
Akcie.

1. Pred Zahájením každej Akcie prevezme zodpovedný
zástupca Prijímateľa (Zástupca prijímateľa služieb podľa
Rámcovej
zmluvy)
od
príslušného
zástupcu
Automotodrómu protokolárne Predmet nájmu a po
skončení každej Akcie ho rovnakým spôsobom odovzdá
Poskytovateľovi späť. V dobe od prevzatia až do
spätného odovzdania Predmetu nájmu nesie Prijímateľ
všetku zodpovednosť za činnosť prebiehajúcu v
Predmete nájmu, ako aj za škody (poškodenie, zničenie,
znehodnotenie, či odcudzenie) vzniknuté na Predmete
nájmu a ostatnom zariadení Automotodrómu.
Poskytnuté zariadenie (Predmet nájmu) môže byť
Prijímateľom a Účastníkmi Akcie použité výlučne len na
účely dohodnuté v Rámcovej zmluve. Ak dôjde v
priebehu
Akcie
k
poškodeniu
zariadenia
Automotodrómu
(vrátane
Predmetu
nájmu)
Prijímateľom alebo Účastníkmi Akcie alebo inými tretími
osobami zúčastňujúcimi sa Akcie alebo vstupujúcim do
areálu Automotodrómu z dôvodu konania sa Akcie,
uhradí Prijímateľ Poskytovateľovi plnú výšku náhrady
škody (vrátane nákladov Poskytovateľa na opravu
poškodenia), a to podľa vyúčtovania Poskytovateľa.

8.

Prijímateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že Poskytovateľ
bude Prijímateľovi zasielať faktúry a prípadné
jednostranné započítania a/alebo dobropisy (ďalej len
„Účtovné doklady“) prostredníctvom e‐mailu na e‐
mailovú adresu Prijímateľa uvedenú v Rámcovej zmluve
a zároveň doporučene prostredníctvom registrovaného
poštového styku, pričom za doručenie Účtovného
dokladu (prislúchajúceho konkrétnej Akcii) sa považuje
(1) odoslanie Účtovného dokladu (zoscanovaného s
podpisom oprávnenej osoby Poskytovateľa) na e‐
mailovú adresu Prijímateľa uvedenú v Rámcovej zmluve
alebo (2) uplynutie tretieho dňa po odoslaní Účtovného
dokladu doporučene prostredníctvom registrovaného
poštového styku, na adresu Prijímateľa uvedenú v
hlavičke Rámcovej zmluvy alebo na adresu Zástupcu
prijímateľa služieb uvedeného v príslušnej Osobitnej
dohode, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností
nastane skôr.

2. Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za
škody spôsobené na majetku alebo zdraví Účastníkov
Akcie, ani iných osôb zúčastňujúcich sa Akcie alebo
vstupujúcich do areálu Automotodrómu z dôvodu
konania sa Akcie/ Akcií. V prípade, že súčasťou Predmetu
nájmu alebo súčasťou Plnenia naviac je aj box, Prijímateľ
sa zaväzuje mať predmetný box nepretržite uzavretý a
zabezpečiť ho proti vstupu tretích osôb. Prijímateľ berie
na vedomie, že do Predmetu nájmu (jeho častí) môžu
mať umožnený prístup aj tretie osoby nezúčastňujúce sa
príslušnej Akcie, pričom zmluvné strany sa dohodli, že
majetok Prijímateľa a tretích osôb zúčastňujúcich sa
Akcie (vrátane Účastníkov Akcie) zabezpečí Prijímateľ
voči poškodeniu, krádeži, zničeniu a znehodnoteniu,
pričom Poskytovateľ nezodpovedá Prijímateľovi za
žiadne škody vzniknuté v dôsledku poškodenia, krádeže,
zničenia a/alebo znehodnotenia majetku Prijímateľa
a/alebo tretích osôb zúčastňujúcich sa Akcie (vrátane

V prípade vzniku viacerých nárokov Poskytovateľa na
úhradu zmluvnej pokuty je Poskytovateľ oprávnený
uplatniť si tieto nároky voči Prijímateľovi aj popri sebe.
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Účastníkov Akcie). Voči tretím osobám zúčastňujúcich
sa Akcie alebo vstupujúcich do areálu Automotodrómu z
dôvodu konania sa Akcie (vrátane Účastníkov Akcie) je
zodpovedný Prijímateľ ako usporiadateľ Akcie.
Prijímateľ sa zaväzuje tieto tretie osoby o svojej
zodpovednosti oboznámiť.
3. V prípade zistenia vád Predmetu nájmu (vrátane
prípadného Plnenia naviac pozostávajúceho z nájmu), je
Prijímateľ povinný bezodkladne zistenú vadu oznámiť
Poskytovateľovi (jeho poverenému zástupcovi). Právo
na poskytnutie zľavy z dôvodu vady (vrátane
neodstrániteľnej vady) musí byť uplatnené písomne
najneskôr v deň ukončenia nájmu poskytovaného v
rámci príslušnej Akcie, inak zaniká.
V prípade vád Služieb (vrátane prípadného Plnenia
naviac pozostávajúceho z poskytovania služieb)
poskytnutých Poskytovateľom, je Prijímateľ povinný
zjavnú vadu oznámiť Poskytovateľovi najneskôr pri
poskytovaní Služby (ak už pri poskytovaní Služby je
zjavná jej vadnosť) alebo pri protokolárnom prebratí
výsledkov Služieb (ak už pri protokolárnom prebratí
výsledkov Služieb je zjavná ich vadnosť), ostatné vady
Služieb musia byť písomne uplatnené Prijímateľom u
Poskytovateľa služieb najneskôr do 2 dní odo dňa
poskytnutia Služieb, inak akékoľvek nároky Prijímateľa
zo zodpovednosti z vád zanikajú.
4. V prípade zranenia Účastníka Akcie je Prijímateľ
povinný zaistiť, na vlastné náklady, doprovod zranenej
osoby, ktorá zabezpečí osobné doklady zraneného,
platobné prostriedky, náhradné oblečenie zraneného,
vybaví náležitosti spojené s ošetrením zraneného v
nemocnici a odvoz do miesta bydliska zraneného. V
prípade, že zranený Účastník Akcie nemá príslušné
poistenie a nie je schopný v nemocnici vyrovnať účet za
poskytnuté zdravotné služby v hotovosti alebo inak, je
povinný uhradiť tieto náklady Prijímateľ.
5. Prijímateľ
je
povinný
uzavrieť
poistenie
zodpovednosti za škodu (poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú motorovým vozidlom tretím osobám)
vzťahujúce sa na každú Akciu s minimálnym limitom 100
000,‐ EUR (slovom: jednostotisíc eur). Účinnosť
predmetnej poistnej zmluvy je Prijímateľ povinný
preukázať
Poskytovateľovi
najneskôr
v
deň
predchádzajúci prvému dňu konania každej Akcie.

zabezpečiť splnenie ďalších podmienok poistenia
stanovených príslušnými oficiálnymi pravidlami.
8. Prijímateľ je oprávnený vstupovať výlučne do tých
častí areálu Automotodrómu, ktoré predstavujú
Predmet nájmu (podľa ust. článku I. odsek 3 Rámcovej
zmluvy) a zariadenia Automotodrómu podľa bodu 4
článku III. týchto VOP. Prijímateľ je povinný zabezpečiť,
aby Účastníci Akcie vstupovali výlučne do tých častí
areálu Automotodrómu, ktoré predstavujú Predmet
nájmu a zariadenia Automotodrómu podľa bodu 4
článku III. týchto VOP, pričom Prijímateľ zodpovedá za
bezpečnosť všetkých Účastníkov Akcie (vrátane
Účastníkov Akcie tvoriacich tzv. verejnosť/ divákov)
počas celého Trvania každej Akcie, a to až do momentu
opustenia areálu Automotodrómu všetkými Účastníkmi
Akcie (vrátane Účastníkov Akcie tvoriacich tzv.
verejnosť/ divákov). Prijímateľ zodpovedá za škodu a
ujmu spôsobenú porušením povinnosti podľa tohto
odseku. Poskytovateľ je oprávnený, kedykoľvek počas
doby Trvania ktorejkoľvek Akcie, vykonať kontrolu
dodržiavania zásad bezpečnosti. Poskytovateľ (ním
poverená osoba) je oprávnená vykázať z Predmetu
nájmu (areálu Automotodrómu) Účastníka Akcie
a/alebo Prijímateľa v prípade, že podľa úvahy poverenej
osoby Poskytovateľa, ktorýkoľvek Účastník Akcie
ohrozuje bezpečnosť ostatných Účastníkov Akcie alebo
bezpečnosť ktoréhokoľvek Účastníka Akcie môže byť
alebo je ohrozená.
9. Spôsob vstupu a obsluhovania riadiacej veže je
stanovený v Prevádzkovom poriadku Poskytovateľa.
10. V prípade vzniku škody Prijímateľovi z dôvodu
porušenia ustanovení Rámcovej zmluvy, Osobitnej
dohody alebo VOP zo strany Poskytovateľa má Prijímateľ
nárok na náhradu škody najviac (celkovo za všetky
porušenia) vo výške predstavujúcej uhradenú časť Ceny
za Akciu, ku ktorej sa porušenie vzťahuje.
11. Prijímateľ je povinný zabezpečiť si (počas každej
Akcie) stráženie vecí vnesených do Predmetu nájmu a
areálu Automotodrómu, a to na vlastné náklady.

6. Prijímateľ je povinný umožniť účasť na (každej) Akcii
výlučne tým osobám, ktoré majú uzavreté poistenie
pokrývajúce úraz pri motoristickom športe (úrazové
poistenie jazdca).

12. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci Účastníci
Akcie (vrátane Účastníkov Akcie tvoriacich tzv.
verejnosť/ divákov) opustili areál Automotodrómu
najneskôr do 1 (jednej) hodiny od skončenia každej
Akcie. Prijímateľ je povinný v rovnakej lehote odovzdať
Poskytovateľovi
a/alebo
osobe
poverenej
Poskytovateľom všetky kľúče od Predmetu nájmu, ktoré
boli Prijímateľovi odovzdané.

7. V prípade konania Akcie, ktorými budú oficiálne
preteky regulované pravidlami FIA, FIM, UEM, SMF,
SAMŠ alebo inou organizáciou je Prijímateľ povinný

13. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi
harmonogram každej Akcie a jej obsah najneskôr 10
pracovných dní pred prvým dňom príslušnej Akcie. V
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prípade požiadavky Prijímateľa na zmenu tvaru jazdnej
časti rýchlostnej dráhy Poskytovateľ vykoná predmetné
služby za vopred dohodnutú odmenu ako Plnenie
naviac.

VI.

VYSIELACIE PRÁVA A PROPAGÁCIA
1. Prijímateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Poskytovateľa vyhotovovať,
vystavovať, rozširovať, sprístupňovať, uverejňovať
a/alebo inak používať obrazové, zvukové, zvukovo‐
obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z ktorejkoľvek
Akcie a/alebo akákoľvek iné záznamy zachytávajúce aj
areál Automotodrómu (jeho ktorúkoľvek časť) (ďalej len
„Záznamy“). Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby
Záznamy nevyhotovovali a žiadnym spôsobom
nepoužívali ani Účastníci Akcie.
2. Prijímateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného
súhlasu
Poskytovateľa
a
bez
predchádzajúcej písomnej dohody s Poskytovateľom o
odmene za poskytnutie vysielacích práv, vysielať
vyhotovené Záznamy prostredníctvom analógového
a/alebo digitálneho vysielania televíznou službou
a/alebo prostredníctvom internetu a/alebo iným
obdobne účinným spôsobom šírenia.
3. V
prípade
uzavretia
dohody
podľa
predchádzajúceho odseku 2, je Prijímateľ povinný pri
vyhotovovaní
Záznamov
rešpektovať
pokyny
Poskytovateľa a žiadnym spôsobom neohroziť
bezpečnosť prevádzky Automotodrómu a/alebo
Účastníkov Akcie a/alebo tretích osôb nachádzajúcich sa
v areáli Automotodrómu. Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje
Záznamy vyhotovené s písomným
súhlasom
Poskytovateľa použiť výlučne spôsobom uvedeným v
písomnej dohode Poskytovateľa a Prijímateľa o použití
Záznamov, pričom Záznamy nesmú byť v žiadnom
prípade
použité
spôsobom
vytvárajúcim
nebezpečenstvo
poškodenia
alebo
spôsobom
poškodzujúcim dobré meno, povesť a/alebo goodwill
Poskytovateľa a/alebo Automotodrómu a/alebo
spoločnosť SLOVAKIA RING s.r.o., so sídlom: Vajnorská
8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44 154 992 (ďalej len
„SLOVAKIA RING“) a nesmú byť použité v súvislosti s
akýmikoľvek nepravdivými a/alebo negatívnymi a/alebo
nepreukázateľnými informáciami týkajúcimi sa
Automotodrómu, Poskytovateľa, SLOVAKIA RING
a/alebo spriaznených osôb SLOVAKIA RING.
Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby Záznamy neboli
použité spolu a/alebo v súvislosti (ani ako ilustračný/
animačný záber sprevádzajúci text a/alebo hovorené
slovo) s informáciami, názormi, komentármi a inými
údajmi (vyjadrenými v printovej a/alebo elektronickej
a/alebo vysielanej podobe), ktoré budú vyvolávať
nebezpečenstvo poškodenia dobrého mena (goodwillu,

povesti) Automotodrómu, Poskytovateľa alebo
SLOVAKIA RING a/alebo ktoré budú spôsobilé poškodiť
dobré meno (goodwill, povesť) Automotodrómu,
Poskytovateľa alebo SLOVAKIA RING, a/alebo budú
spôsobilé privodiť akúkoľvek ujmu Automotodrómu,
Poskytovateľovi alebo SLOVAKIA RING, a to bez ohľadu
na to, či takéto údaje budú alebo nebudú pravdivé.
4. Prijímateľ berie na vedomie, že akékoľvek
nakladanie so záznamami je povinný vykonávať v súlade
s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany
osobných údajov EÚ a príslušného členského štátu EÚ
tak, aby svojim konaním neprimerane nezasahoval do
práv a slobôd fyzických osôb. Prenajímateľ berie ďalej na
vedomie, že ak bude pri spracúvaní záznamov
a nakladaní s nimi spracúvať osobné údaje a vykonávať
jednotlivé spracovateľské operácie, bude ich vykonávať
ako samostatný prevádzkovateľ a na vlastnú
zodpovednosť.
5. Prijímateľ nesmie zakrývať propagačné prostriedky
(materiály) umiestnené v areáli Automotodrómu.
Prijímateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného
súhlasu a písomnej dohody s Poskytovateľom o odmene
umiestniť v areáli Automotodrómu akýkoľvek
propagačný prostriedok Prijímateľa a/alebo tretej
osoby. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby v areáli
Automotodrómu
neumiestňovali
propagačné
prostriedky ani Účastníci Akcie.
6. Použitie obchodného mena a/alebo loga (ochrannej
známky) Poskytovateľa a/alebo spoločnosti SLOVAKIA
RING je možné iba s predchádzajúcim písomným
súhlasom Poskytovateľa a/alebo spoločnosti SLOVAKIA
RING. Prijímateľ berie na vedomie, že označenie
„SLOVAKIA RING“ ako aj logo spoločnosti SLOVAKIA
RING je prihláseným označením, chráneným aj v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 55/1997 Z.z. o
ochranných známkach.
7. Prijímateľ udeľuje Poskytovateľovi oprávnenie
vyhotovovať, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzene
vystavovať, rozširovať, sprístupňovať (a to aj
prostredníctvom internetu), uverejňovať, upravovať
a/alebo
inak
používať
obrazové,
zvukové,
zvukovoobrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z
každej Akcie obsahujúce aj (i) priebeh Akcie, (ii)
obchodné meno, značku, ochrannú známku a/alebo
logo Prijímateľa a/alebo Účastníkov Akcie a/alebo (iii)
zobrazenia (podobizne) Prijímateľa ako aj Účastníkov
Akcie. Poskytovateľ je oprávnený právo podľa tohto
bodu previesť a/alebo postúpiť na tretiu osobu.
Prijímateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť
Poskytovateľovi
práva
podľa
tohto
odseku.
Poskytovateľ vyhlasuje, že akékoľvek nakladanie so
záznamami bude vykonávať v súlade s platnými

SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava Slovenská republika
IČO: 44 407 793 | IČ DPH: SK2022690934
www.slovakiaring.sk | info@slovakiaring.sk
8

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov
EÚ a príslušného členského štátu EÚ tak, aby svojim
konaním neprimerane nezasahoval do práv a slobôd
fyzických osôb.
8. V prípade, že sa ukáže ktorékoľvek vyhlásenie
Prijímateľa podľa Rámcovej zmluvy, Osobitnej dohody
alebo VOP ako nepravdivé alebo Prijímateľ poruší
ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Rámcovej zmluve,
Osobitnej dohode alebo týchto VOP, Poskytovateľ má
právo od Prijímateľa požadovať náhradu škody a ujmy,
ktorá mu v dôsledku nepravdivosti vyhlásenia alebo
porušenia týchto VOP alebo porušenia práv tretích osôb
pri činnosti Poskytovateľa alebo Prijímateľa vznikla, a to
vo výške podľa vyčíslenia Poskytovateľa. V prípade
uplatňovania práv tretích osôb voči Poskytovateľovi je
Prijímateľ povinný vynaložiť maximálne úsilie za účelom
dosiahnutia mimosúdneho urovnania vzniknutého
sporu, ako aj na ochranu práv a záujmov Poskytovateľa
a Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť všetky finančné nároky
vznesené tretími osobami voči Poskytovateľovi v
súvislosti s ktoroukoľvek Akciou a/alebo užívaním
Predmetu nájmu, vrátane nárokov týkajúcich sa
záznamov podľa predchádzajúceho odseku (ako aj ich
následného použitia Poskytovateľom).
9. Poskytovateľ je oprávnený uspokojiť svoj nárok
(pohľadávku) na úhradu škody a/alebo inej ujmy
vzniknutý v dôsledku porušenia povinností Prijímateľom
a/alebo v dôsledku nepravdivosti vyhlásení Prijímateľa z
akejkoľvek Prijímateľom uhradenej Ceny (jej časti) za
ktorúkoľvek Akciu. V prípade uspokojenia nároku
Poskytovateľa na úhradu škody spôsobom podľa
predchádzajúcej vety je Prijímateľ povinný v lehote
stanovenej Poskytovateľom doplatiť časť Ceny za Akciu,
ktorú Poskytovateľ použil na uspokojenie svojho nároku.

VII. STORNO PODMIENKY
1. Záväzky týkajúce sa Akcie zanikajú riadnym a včasným
splnením všetkých záväzkov vyplývajúcich z príslušnej
Osobitnej dohody, Rámcovej zmluvy a týchto VOP. To
neplatí, ak dôjde k ukončeniu Rámcovej zmluvy a/alebo
Osobitnej dohody oprávneným jednostranným právnym
úkonom zmluvnej strany alebo dohodou.
2. Prijímateľ môže od Osobitnej dohody písomne odstúpiť
výlučne v prípade úhrady stornopoplatku (odstupného)
podľa nasledujúceho odseku 3 tohto článku VOP.
Písomné odstúpenie od Osobitnej dohody je Prijímateľ
povinný doručiť Poskytovateľovi buď osobne alebo
prostredníctvom registrovaného poštového styku
službou „doporučene“. Za deň účinnosti odstúpenia od
Osobitnej dohody sa považuje deň kumulatívneho
splnenia nasledovných podmienok: prijatie písomného

odstúpenia Poskytovateľom a úhrada odstupného vo
výške podľa nasledujúceho odseku 3 tohto článku VOP.
3. Odstupné podľa predchádzajúceho odseku 2
predstavuje:
3.1 v prípade odstúpenia aspoň 61 dní pred prvým
dňom konania príslušnej Akcie: 20% z celkovej Ceny
za Akciu (vrátane DPH);
3.2 v prípade odstúpenia menej ako 61 dní a zároveň
aspoň 4 dni pred prvým dňom konania príslušnej
Akcie: 60% z celkovej Ceny za Akciu (vrátane DPH);
3.3 v prípade odstúpenia menej ako 4 dni pred prvým
dňom konania príslušnej Akcie: 80% z celkovej Ceny
za Akciu (vrátane DPH).
Povinnosť zaplatiť odstupné a Prijímateľom už uhradená
záloha (časť Ceny za Akciu) sa navzájom započítavajú.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Prijímateľ
neuhradí plnú výšku Ceny za Akciu ani do 1 (jednej)
hodiny pred dohodnutým začiatkom Trvania Akcie,
Poskytovateľ je oprávnený odoprieť poskytnutie plnenia
Prijímateľovi, vyplývajúceho z príslušnej Osobitnej
dohody, ku ktorej sa neuhradená Cena za Akciu
vzťahuje, (a teda Poskytovateľ je oprávnený
neposkytnúť Prijímateľovi plnenie, a teda aj nepripustiť
Prijímateľa a/alebo Účastníkov Akcie do Predmetu
nájmu a/alebo k jazde po rýchlostnej dráhe). Odopretím
plnenia podľa predchádzajúcej vety zaniká záväzok
Poskytovateľa
poskytnúť
Prijímateľovi
plnenie
vzťahujúce sa k príslušnej Osobitnej dohode (a to bez
vzniku Prijímateľa na náhradu škody, odstupné, či inú
formu odškodnenia, či vrátenie akýchkoľvek výdavkov),
pričom odopretím plnenia podľa tohto odseku nie je
dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu zmluvnej
pokuty.
5. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Osobitnej
dohody a/alebo od ktorýchkoľvek (viacerých)
Osobitných dohôd a/alebo od Rámcovej zmluvy v
prípade ak:
5.1 Prijímateľ užíva Predmet nájmu (vrátane prípadnej
časti Plnenia naviac pozostávajúcej z predmetu
nájmu) v rozpore s Rámcovou zmluvou, VOP,
Prevádzkovým poriadkom alebo pravidlami
(povinnosťami) stanovenými v dokumente
Poskytovateľ označenom ako Minimálne povinné
zabezpečenie;
5.2 Prijímateľ poruší záväzky podľa čl. III. odsek 6
alebo odsek 7 alebo odsek 8 alebo odsek 9 týchto
VOP;
5.3 Prijímateľ je v omeškaní s niektorou úhradou
zálohy Ceny za ktorúkoľvek Akciu o viac ako 2 dni;
5.4 Prijímateľ akokoľvek poruší ustanovenia Zmluvy,
VOP, Prevádzkového poriadku alebo Minimálneho

SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava Slovenská republika
IČO: 44 407 793 | IČ DPH: SK2022690934
www.slovakiaring.sk | info@slovakiaring.sk
9

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

povinného zabezpečenia, pokyny Poskytovateľa
alebo oprávnenej osoby Poskytovateľa;
5.5 Prijímateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa
článku V. odseky 5 až 7 VOP;
5.6 Prijímateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa
článku VIII. odsek 5 VOP;
5.7
vznikne oprávnenie Poskytovateľa vykázať
z Predmetu nájmu Účastníka Akcie alebo
Prijímateľa podľa článku VIII. odsek 3 a/alebo
odsek 6 VOP alebo podľa článku V. odsek 8 VOP,
5. A)

dôjde k odstúpeniu po začiatku Akcie, bude
Prijímateľovi vrátená proporcionálna časť platby
(Ceny za Akcie) poskytnutá Prijímateľom na základe
Osobitnej dohody, od ktorej Poskytovateľ odstúpil,
a to podľa doby užívania Predmetu nájmu a rozsahu
ich poskytnutých Služieb.

VIII. BEZPEČNOSŤ
1.

Prijímateľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené
Prevádzkovým poriadkom Poskytovateľa ako aj
Minimálnymi
bezpečnostnými
požiadavkami
Poskytovateľa. Prijímateľ potvrdzuje, že sa pred
uzavretím Rámcovej zmluvy riadne oboznámil s
Prevádzkovým poriadkom Poskytovateľa, ako aj s
dokumentom Poskytovateľa označenom ako Minimálne
povinné zabezpečenie.

2.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci Účastníci
Akcie používali len tie vozidlá, ktoré sú v dobrom
technickom stave, neunikajú z nich kvapaliny a majú
riadne nahustené pneumatiky a aby boli vybavení
vhodným výstrojom, spĺňajúcim minimálne požiadavky
stanovené v dokumente Poskytovateľa označenom ako
Minimálne povinné zabezpečenie.

3.

Poskytovateľ je oprávnený, kedykoľvek počas doby
Trvania ktorejkoľvek Akcie, vykonať kontrolu motorových
vozidiel, iných strojov alebo výstroja používaných
Prijímateľom a/alebo Účastníkmi Akcie v Predmete
nájmu. Poskytovateľ (ním poverená osoba) je oprávnená
vykázať z Predmetu nájmu (areálu Automotodrómu)
Účastníka Akcie alebo Prijímateľa v prípade, že
ktorýkoľvek Účastník Akcie vnesie do areálu
Automotodrómu stroj (alebo iné zariadenie alebo vec)
alebo vykoná/ plánuje vykonať jazdu vo výstroji, ktorý
podľa úvahy Poskytovateľa (ním poverenej osoby) nie je
vhodný alebo bezpečný na používanie v Predmete nájmu
a/alebo na účely stanovené Rámcovou zmluvou a/alebo
Osobitnou dohodou.

4.

Prijímateľ berie na vedomie, že Predmet nájmu (areál
Automotodrómu)
môže
byť
monitorovaný
prostredníctvom kamerového systému. Ďalšie informácie
o spracúvaní osobných údajov pri prevádzkovaní
kamerového systému sú uvedené v časti „SPRACÚVANIE
OSOBNÝCH ÚDAJOV“ v úvode týchto VOP.

5.

Prijímateľ sa zaväzuje legitímne zabezpečiť písomné
vyhlásenie všetkých Účastníkov Akcie (a to pre každú
Akciu), ktorým Účastník Akcie vyhlási, aj to, že si je
vedomý existencie objektívneho nebezpečenstva,
nepredvídateľných okolností a všeobecnej nebezpečnosti
motoristického športu, že disponuje strojom a výstrojom
spĺňajúcim všetky požiadavky bezpečnosti stanovené

V prípadoch podľa bodov 5.1 až 5.7 vzniká zároveň
Poskytovateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo
výške predstavujúcej Cenu za príslušnú Akciu. V prípade
vzniku viacerých nárokov Poskytovateľa na úhradu
zmluvnej pokuty je Poskytovateľ oprávnený uplatniť si
tieto nároky voči Prijímateľovi aj popri sebe.
5.8 v prípade vis maior, ktorá bráni v podstatnej miere
splneniu záväzkov Poskytovateľa v dohodnutých
termínoch. Za vis maior sa pre účely týchto VOP
považuje aj zmena kalendárov FIA, FIM, UEM, SMF
alebo SAMŠ, ako aj nemožnosť užívania Predmetu
nájmu z dôvodu neexistencie právoplatného
užívacieho povolenia na Predmet nájmu a/alebo z
dôvodu nemožnosti užívania Predmetu nájmu pre
účely určené v Rámcovej zmluve z dôvodu
nesplnenia bezpečnostných požiadaviek alebo
iných požiadaviek orgánov štátnej správy alebo
orgánov verejnej moci. V tomto prípade si zmluvné
strany buď dohodnú iný termín poskytnutia Služieb
a/alebo nájmu (formou písomného dodatku k
Osobitnej dohode/ Osobitným dohodám) alebo
budú Prijímateľovi vrátené platby poskytnuté
Prijímateľom na základe Osobitných dohôd, od
ktorých Poskytovateľ odstúpil.
5.9 v prípade nemožnosti alebo nevhodnosti užívania
Predmetu nájmu z dôvodu vád (vrátane technickej
poruchy) na Predmete nájmu (poškodenie
Predmetu nájmu). V tomto prípade budú
Prijímateľovi
vrátené
platby
poskytnuté
Prijímateľom na základe Osobitných dohôd, od
ktorých Poskytovateľ odstúpil, s výnimkou ak
nemožnosť alebo nevhodnosť užívania Predmetu
nájmu bola spôsobená činnosťou alebo v dôsledku
činnosti Prijímateľa alebo Účastníkov Akcie (v tomto
prípade vzniká Poskytovateľovi nárok na zmluvnú
pokutu vo výške podľa bodu 5.A) tohto odseku 5.,
ako aj nárok na náhradu škody v plnej výške.
5.10 kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. V tomto prípade,
(i) ak dôjde k odstúpeniu pred začiatkom Akcií, budú
Prijímateľovi vrátené platby (Ceny za Akcie)
poskytnuté Prijímateľom na základe Osobitných
dohôd, od ktorých Poskytovateľ odstúpil, (ii) ak
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všeobecne záväznými predpismi a dokumentom
Poskytovateľa označenom ako Minimálne povinné
zabezpečenie, že je zdravotne spôsobilý zúčastniť sa
Akcie a jazdy, že sa oboznámil s technickými parametrami
rýchlostnej dráhy a zaviaže sa vykonať prvé kolo jazdy s
maximálnou rýchlosťou 90km/h (tzv. skúšobná jazda),
ktorou sa oboznámi s parametrami rýchlostnej dráhy a
vlastnosťami jej povrchu a zaviaže sa rešpektovať všetky
inštrukcie a nariadenia Poskytovateľa a osôb poverených
Poskytovateľom prevádzkou Automotodrómu a
dodržiavať na časti Predmetu nájmu tvorenej
parkoviskom pretekárskych strojov (ďalej len
„Parkovisko“) režim stanovený v odseku 6 tohto článku
VOP a v Prevádzkovom poriadku Poskytovateľa. Vzor
vyhlásenia Účastníka Akcie tvorí súčasť týchto VOP ako
Príloha č. 1. Poskytovateľ (ním poverený zástupca) je
oprávnený kedykoľvek počas doby Trvania Akcie vykázať
z Predmetu nájmu (areálu Automotodrómu) Účastníka
Akcie a/alebo Prijímateľa v prípade, že má podozrenie, že
ktorýkoľvek Účastník Akcie nesplnil podmienky, ktoré sú
uvedené vo vyhlásení podľa tohto odseku a/alebo
nepotvrdil svojím podpisom uvedené vyhlásenie.
6.

7.

Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetci Účastníci
Akcie (t.j. všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastnia priamo
jazdy po Rýchlostnej dráhe a/alebo poskytnutia
Testovacích služieb, ako aj všetky fyzické osoby, ktoré sa
Akcie zúčastnia formou prítomnosti v Predmete nájmu
ako diváci, členovia sprievodu Účastníka Akcie, a pod.)
rešpektovali všetky inštrukcie a nariadenia Poskytovateľa
a osôb poverených Poskytovateľom prevádzkou
Automotodrómu, vrátane bezpečnostných nariadení a
svetelnej signalizácie. Prijímateľ sa ďalej zaväzuje
zabezpečiť, aby všetci Účastníci Akcie (t.j. všetky fyzické
osoby, ktoré sa zúčastnia priamo jazdy po Rýchlostnej
dráhe a/alebo poskytnutia Testovacích služieb, ako aj
všetky fyzické osoby, ktoré sa Akcie zúčastnia formou
prítomnosti v Predmete nájmu ako diváci, členovia
sprievodu Účastníka Akcie, a pod.) jazdili na Parkovisku
maximálnou rýchlosťou 30km/h a zároveň, aby sa zdržali
na Parkovisku prudkého brzdenia (s výnimkou potreby
prudkého brzdenia z dôvodu vyskytnutia náhlej prekážky
v smere jazdy vozidla), prudkého zrýchlenia, zámernej
jazdy šmykom a driftovania. Poskytovateľ (ním poverená
osoba) je oprávnená vykázať z Predmetu nájmu (areálu
Automotodrómu) Účastníka Akcie alebo Prijímateľa v
prípade, že ktorýkoľvek Účastník Akcie nerešpektuje/
nesplní a/alebo sa neriadi akoukoľvek inštrukciou alebo
nariadením Poskytovateľa (Poskytovateľom poverených
osôb).
V prípade vykázania Prijímateľa podľa odseku 3 a/alebo
odseku 5 a/alebo odseku 6 tohto článku a/alebo článku
V. ods. 8 VOP, nevzniká Prijímateľovi nárok na vrátenie
uhradenej Ceny za príslušnú Akciu (ani žiadnej jej časti).

IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Poskytovateľ je oprávnený uverejniť vo vlastných
propagačných materiáloch (prostriedkoch) a/alebo v
propagačných prostriedkoch spoločnosti SLOVAKIA
RING údaje o konaní ktorejkoľvek Akcie a o
usporiadateľovi Akcie, ako aj uverejniť Záznamy (ich
časti) z predmetných Akcií, a to aj prostredníctvom
webovej stránky Poskytovateľa a/alebo spoločnosti
SLOVAKIA RING (a to časovo a teritoriálne
neobmedzene).

2.

Prijímateľ podpisom Rámcovej zmluvy zároveň
vyhlasuje, že užívaním Predmetu nájmu a/alebo
vykonávaním Služieb a/alebo konaním Akcie, nedôjde (i)
k akýmkoľvek ujmám na zdraví Prijímateľa, Účastníkov
Akcie alebo iných fyzických osôb, ani (ii) k akýmkoľvek
škodám na majetku Poskytovateľa, Prijímateľa,
Účastníkov Akcie alebo tretích osôb, ani (iii)
neoprávneným zásahom do práv tretích osôb vrátane
práv na ochranu proti nekalej súťaži, všeobecných
osobnostných práv, priemyselných práv a práv na
označenie. Prijímateľ sa ako sľubujúci podľa § 725
Obchodného zákonníka zaväzuje, že odškodní
Poskytovateľa ako príjemcu sľubu za škody spôsobené z
titulu akýchkoľvek oprávnených finančných nárokov
tretích osôb voči Poskytovateľovi ako poskytovateľovi
Predmetu nájmu a/alebo Služieb z dôvodu poskytnutia
Predmetu nájmu za účelom usporiadania Akcie alebo z
dôvodu poskytnutia Služieb podľa Rámcovej zmluvy a
Osobitných dohôd, a to najmä, nie však výlučne
zaplatením akejkoľvek platby alebo iným plnením
uplatneným voči Poskytovateľovi. Prijímateľ ako
sľubujúci týmto potvrdzuje, že žiadal Poskytovateľa ako
príjemcu sľubu, aby sa spoľahol na sľub odškodnenia
Prijímateľa, pričom Poskytovateľ, ako príjemca sľubu,
nebol povinný uzavrieť s Prijímateľom Rámcovú zmluvu
ani Osobitné dohody a umožniť tak zorganizovanie Akcií.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ustanovenia
Rámcovej zmluvy a VOP, týkajúce sa zmluvnej pokuty
alebo náhrady škody (a inej ujmy) nijako neobmedzujú
nárok Poskytovateľa na odškodnenie podľa tohto
odseku.

3.

Všetky oznámenia (vrátane odstúpenia Poskytovateľa)
medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k
Rámcovej zmluve a/alebo Osobitnej dohode a/alebo
VOP, alebo ktoré majú byť urobené Poskytovateľom na
základe Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej dohody
a/alebo VOP, a sú urobené Poskytovateľom v písomnej
forme a zaslané doporučene prostredníctvom
registrovaného poštového styku, na adresu Prijímateľa
uvedenú v hlavičke Rámcovej zmluvy alebo na adresu
Zástupcu prijímateľa služieb uvedenú v Osobitnej
dohode (to v prípade, že sa oznámenia týkajú Akcie
dohodnutej touto Osobitnou dohodou), sa považujú za
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doručené tretí deň po ich preukázateľnom odoslaní v
súlade s touto vetou. Zaslanie písomnosti na túto adresu
sa považuje za splnenú aj v prípade zmeny sídla/ bydliska
Prijímateľa a/alebo Zástupcu prijímateľa služieb, ak o
tejto skutočnosti Prijímateľ Poskytovateľa písomne
nevyrozumel.
4.

VOP, Rámcová zmluva, Osobitné dohody ako i práva a
povinnosti vzniknuté na základe Rámcovej zmluvy a
týchto VOP sa riadia slovenským právnym poriadkom, a
to ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (a to
aj záväzkový vzťah, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v
§261 ObZ) a primerane ust. §663 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník (v zmysle ust. §261 ods.
6 ObZ).

5.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je: Príloha č. 1 –
Vyhlásenie Účastníka Akcie.
V prípade rozporu ustanovení týchto VOP a
Prevádzkového poriadku Poskytovateľa majú prednosť
ustanovenia VOP.

6.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 15. (pätnásteho)
dňa odo dňa uverejnenia tohto znenia VOP na
internetovej
stránke
Poskytovateľa
www.slovakiaring.sk.

7.

Spory alebo nezhody pri interpretácií alebo plnení
Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitných dohôd a/alebo

týchto VOP budú riešené vzájomnými rokovaniami. V
prípade, ak sa nedosiahne zmierne riešenie nezhody,
bude spor podliehať výhradne jurisdikcii slovenských
súdov.
8.

Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto VOP.
Nové VOP nadobúdajú účinnosť a nahrádzajú
predchádzajúce VOP uplynutím 15. (pätnásteho) dňa
odo dňa uverejnenia nových VOP na internetovej
stránke Poskytovateľa www.slovakiaring.sk. Ak
Prijímateľ nesúhlasí so zmenou znenia a obsahu VOP, je
povinný
preukázateľne
písomne
oznámiť
Poskytovateľovi túto skutočnosť najneskôr do dňa
nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP; v takomto
prípade platia pre Prijímateľa VOP v ich
predchádzajúcom (pôvodnom) znení a obsahu (účinné
voči Prijímateľovi zostávajú VOP, s ktorými oboznámenie
Prijímateľ potvrdil podpisom Rámcovej zmluvy v znení
prípadných zmien, s ktorými nesúhlas neoznámil
Prijímateľ Poskytovateľovi spôsobom a v lehote
stanovenými týmito VOP). Prijímateľ je povinný
spravovať sa počas konania Akcie tými VOP, ktoré sú
účinné voči Prijímateľovi v čase konania príslušnej Akcie.
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Príloha č. 1
k Všeobecným obchodným podmienkam, 1.časti,
spoločnosti SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
so sídlom Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44 407 793
(ďalej len „VOP“)
VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA AKCIE
Meno: ____________________________________

Priezvisko____________________________________________

Dátum narodenia: ___________________________

Bydlisko: _______________________________________________

Číslo občianskeho preukazu: ___________________

Tel. číslo: _______________________________________________

Email: _____________________________________
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Auto

Moto

(ďalej len „Účastník“)

Účastník sa zúčastňuje jazdy na rýchlostnej dráhe na vlastné nebezpečenstvo. Účastník berie na vedomie, že SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o., so sídlom 800 Vajnorská
8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44 407 793 (ďalej len „AGENCY“) nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkovi alebo tretej osobe
jazdou účastníka. Účastník vyhlasuje, že plne zodpovedná za škody a ujmy ním spôsobené. Účastník sa zaväzuje počínať si tak, aby nedošlo pri jazde účastníka ku
škode na zdraví, majetku, prírode či životnému prostrediu a správať sa ohľaduplne k ostatným jazdcom pohybujúcim sa na rýchlostnej dráhe a ostatnej časti areálu
Automotodrómu Slovakia ring – Orechová Potôň (ďalej len „Automotodróm“). Účastník potvrdzuje, že preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za akékoľvek škody
a ujmy ním spôsobené pri vykonávaní jazdy alebo používaní vozidla na rýchlostnej dráhe a ostatnej časti areálu Automotodrómu. Účastník vyhlasuje, že vykoná
všetky potrebné opatrenia k minimalizácii nebezpečenstva úrazu jeho osoby a osôb v jeho blízkosti a bude dodržiavať pokyny udelené mu osobami zastupujúcimi
spoločnosť AGENCY. Účastník potvrdzuje, že bol osobou poverenou AGENCY upovedomený o povahe dráhy, na ktorej sa realizujú jazdy, vrátane
bezpečnostných, zdravotných a akýchkoľvek iných rizík a nástrah súvisiacich s jej využitím.
Účastník berie na vedomie, že rýchlostná dráha nie je verejná komunikácia a na jazdu po rýchlostnej dráhe Automotodrómu Slovakia ring sa nemusí vzťahovať
zákonné ani zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu / havarijné poistenie.
Účastník vyhlasuje, že je držiteľom platného vodičského preukazu alebo licencie pretekára, nie je a nebude počas jazdy pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej
látky, ani v stave zníženej pozornosti a koncentrácie. Účastník berie na vedomie, že AGENCY je oprávnená kedykoľvek počas prítomnosti účastníka v areáli
Automotodrómu vykonať dychovú skúšku a účastník sa zaväzuje túto skúšku neodmietnuť. Účastník garantuje, že vozidlo, ktorým bude jazdiť po rýchlostnej dráhe
Automotodrómu je v dobrom technickom stave, neunikajú a nebudú z neho unikať žiadne kvapaliny a má riadne nahustené pneumatiky. Automobily musia mať pre
jazdou povinne namontované ťažné háky. Všetky vozidlá musia mať prelepené svetlomety a motocykle musia mať demontované spätné zrkadlá. Účastník berie na
vedomie, že AGENCY má výhradné právo nepripustiť vozidlo alebo účastníka k jazde po rýchlostnej dráhe alebo účastníka bez náhrady z jazdy vylúčiť.
Účastník vyhlasuje, že si je vedomý existencie objektívneho nebezpečenstva, zdravotných a akýchkoľvek iných rizík a nástrah, nepredvídateľných okolností
a všeobecnej nebezpečnosti motocyklistického športu, že disponuje strojom a odevom spĺňajúcim všetky požiadavky bezpečnosti stanovené všeobecne záväznými
predpismi a dokumentom AGENCY označenom ako Minimálne povinné zabezpečenie, že je zdravotne spôsobilý zúčastniť sa jazdy a že sa oboznámil s technickými
parametrami rýchlostnej dráhy a zaväzuje sa vykonať prvé kolo jazdy s maximálnou rýchlosťou 90km/h (tzv. skúšobná jazda), ktorou sa oboznámi s parametrami
rýchlostnej dráhy a vlastnosťami jej povrchu.
Účastník potvrdzuje, že, že AGENCY (spoločnosťou AGENCY poverený zástupca) je oprávnená kedykoľvek vykázať z priestorov areálu Automotodrómu účastníka
v prípade, že má podozrenie, že účastník nesplnil podmienky, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení.
Účastník berie na vedomie, že:
- areál Automotodrómu môže byť monitorovaný prostredníctvom kamerového systému na účely oprávnených záujmov AGENCY alebo tretej strany a na plnenie
zákonnej povinnosti. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov pri prevádzkovaní kamerového systému sú uvedené vo Všeobecných obchodných
podmienkach v časti „SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV“.
- AGENCY bude v rámci oprávneného záujmu spracúvať účastníkom poskytnuté osobné údaje na účely kontaktovania a poskytovania cielených informácií,
upozornení a/alebo oznamov o konaní akcií, kurzov, podujatí a/alebo o súvisiacich službách poskytovaných AGENCY, a to formou elektronickej komunikácie
(telefonicky, SMS/MMS/e‐mail a pod.). AGENCY môže využiť aj kontaktovanie účastníka na účely uvedené v tomto bode formou zasielania písomností na vyššie
uvedené adresy. Cielenie obchodno‐marketingovej komunikácie je vykonávané v minimálnom rozsahu a to zvyčajne na základe prvotných informácií o záujme
účastníka (napr. záujem o produkty alebo služby „AUTO“ alebo o služby „MOTO“ a pod.). Účastník môže namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely
priameho marketingu. Ak účastník uplatní námietku voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, AGENCY nebude osobné údaje na účely priameho
marketingu spracúvať.
- AGENCY zverejňuje informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu čl. 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. 2016/679 (GDPR) vo
Všeobecných obchodných podmienkach, aktualizované a podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov AGENCY zverejňuje na webovom sídle:
www.slovakiaring.sk a vo vybraných verejne prístupných priestoroch (vrátane priestorov, kde AGENCY získava osobné údaje). Poskytnutím svojich osobných
údajov a podpísaním tohto vyhlásenia Účastník prehlasuje, že sa oboznámil s týmito informáciami o spracúvaní osobných údajov, porozumel im a je si vedomí
svojich práv ako dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Účastník sa zaväzuje dodržiavať aj nasledovné pravidlá:
7.
Účastník v automobile je povinný použiť bezpečnostný pás a ochrannú prilbu. Pri jazde na motocykli je účastník povinný mať kombinézu s chráničmi, jazdeckú obuv,
rukavice a prilbu; vybavenie musí byť určené k jazde na motocykli.
8.
Účastník smie na rýchlostnú dráhu Automotodrómu vychádzať alebo vchádzať len na miestach k tomu určených. Je povinný dbať na pokyny pracovníkov AGENCY
zaisťujúcich prevádzku na rýchlostnej dráhe a ísť po dráhe len v určenom smere. Otáčanie a cúvanie je na rýchlostnej dráhe zakázané. Pri poruche alebo havárií musí
účastník odstaviť vozidlo bezpečne na krajnici a vyčkať do príjazdu odťahového vozidla. Zastavenie či státie na rýchlostnej dráhe je zakázané, rovnako ako aj vlečenie
vozidiel. Účastník nesmie vytvárať na rýchlostnej dráhe prekážku v jazde.
9.
Účastník je povinný prispôsobiť jazdu po rýchlostnej dráhe a rýchlosť svojim schopnostiam, stavu vozidla, stavu rýchlostnej dráhy a aktuálnym klimatickým
podmienkam. Pre jazdu na rýchlostnej dráhe platia ustanovenia zákona č. 106/2018 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
v platnom znení.
10. Na rýchlostnej dráhe nesmie účastník náhle a bezdôvodne spomaliť jazdu. V prípade nutnosti musí bezpečne opustiť rýchlostnú dráhu.
SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
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11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

V prípade havárie vozidla je účastník povinný predviesť vozidlo na technickú prehliadku, inak nebude účastník opätovne pripustený na rýchlostnú dráhu.
Zahájenie a ukončenie jazdy sa zaväzuje Účastník vykonať v súlade s pokynmi pracovníkov AGENCY a v súlade so signalizáciou. Po ukončení jazdy je Účastník povinný
ihneď rýchlostnú dráhu opustiť.
Účastník sa zaväzuje jazdiť takým spôsobom, aby neohrozil ani neobmedzil iných jazdcov pohybujúcich sa po rýchlostnej dráhe.
Účastník je povinný dodržiavať pokyny pracovníkov AGENCY, a to po celú dobu pobytu v areáli Automotodrómu. Účastník zodpovedá za členov svojho sprievodu
a ich správanie ako aj prípadné škody a ujmy nimi spôsobené a/alebo zapríčinené.
Účastník berie na vedomie, že je oprávnený vstupovať výlučne do tých častí areálu Automotodrómu, ktoré boli spoločnosťou AGENCY (oprávneným zástupcom
spoločnosti AGENCY) účastníkovi výslovne sprístupnené, t.j. k vstupu do týchto častí obdržal výslovný súhlas. Vozidlá ( účastník ) musia byť označení čitateľným
štartovým číslom a označením príslušnej kategórie.
Účastník nie je oprávnený, počas pohybu (prítomnosti) v areáli Automotodrómu, vyhotovovať obrazové (fotografické), zvukové alebo zvukovoobrazové záznamy.
Účastníkovi je zakázané počas pohybu (prítomnosti) v areáli Automotodrómu 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.
Do boxovej uličky je vstup povolený výlučne označeným osobám so zvláštnym oprávnením. V boxovej uličke je zakázané fajčiť, piť, jesť, vnášať cudzie predmety
a zvieratá. Pre tento priestor platí obmedzená rýchlosť max. 60km/h.
Účastník má právo podať protest na iného účastníka pri podozrení na nešportové správanie spoločnosti AGENCY. Účastník súhlasí s tým, že AGENCY má výhradné
právo na riešenie protestov a účastník sa zaväzuje bezvýhradne rešpektovať rozhodnutie AGENCY, vrátane prípadne uložených sankcií.
Účastník je povinný sa zúčastniť na rozprave (inštruktáži) pred zahájením jazdenia.
Účastník potvrdzuje, že pred zahájením jazdenia sa zúčastnil inštruktáže ohľadne bezpečnosti jazdy po rýchlostnej dráhe, organizácie jazdy na rýchlostnej dráhe
a oboznámil sa s technickými parametrami rýchlostnej dráhy.
Účastník sa zaväzuje rešpektovať všetky inštrukcie a nariadenia spoločnosti AGENCY a osôb poverených spoločnosťou AGENCY prevádzkou Automotodrómu, vrátane
zákazu bezohľadnej jazdy, bezpečnostných nariadení, vlajkovej a svetelnej signalizácie. Účastník sa ďalej zaväzuje jazdiť na parkovisku pretekárskych strojov, ktoré
je súčasťou Automotodrómu (ďalej len „Parkovisko“) maximálnou rýchlosťou 30km/h a zároveň sa zaväzuje zdržať sa na Parkovisku prudkého brzdenia (s výnimkou
potreby prudkého brzdenia z dôvodu vyskytnutia náhlej prekážky v smere jazdy vozidla), prudkého zrýchlenia, zámernej jazdy šmykom a driftovania. Účastník sa
zaväzuje, v prípade porušenia ktoréhokoľvek záväzku Účastníka uvedeného v tomto vyhlásení (vrátane tohto bodu 21.) uhradiť AGENCY pokutu vo výške 500,‐EUR
(slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie zvlášť, pričom túto pokutu sa Účastník zaväzuje uhradiť AGENCY bezodkladne (pred opustením areálu Automotodrómu)
po výzve (aj ústnej) spoločnosti AGENCY (alebo spoločnosťou AGENCY poverenej osoby) na úhradu zmluvnej pokuty.
Účastník potvrdzuje, že súhlasí s tým, že AGENCY (spoločnosťou AGENCY poverený zástupca) je oprávnená kedykoľvek vykázať z priestorov areálu Automotodrómu
Účastníka v prípade, že má podozrenie, že Účastník porušil záväzky Účastníka uvedené v tomto bode 21. tohto vyhlásenia.
Účastník sa zaväzuje rešpektovať všetky inštrukcie a nariadenia spoločnosti AGENCY a pracovníkov RTP (rýchlej technickej pomoci) pri odstraňovaní nepojazdných
vozidiel. AGENCY pri odstraňovaní nepojazdných vozidiel nepreberá zodpovednosť za prípadné škody ktoré môžu touto činnosťou vzniknúť.
Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil so signalizáciou vlajkami a svetelnou signalizáciou, ako aj Prevádzkovým poriadkom a dokumentom spoločnosti AGENCY
označeným ako Minimálne povinné zabezpečenie, porozumel im a zaväzuje sa plniť povinnosti účastníka/ jazdca v nich uvedené.
Toto vyhlásenie účastníka akcie je platné pri každej návšteve Automotodrómu a nie je nutné ho opätovne podpisovať pred každou jazdou.

V Bratislave, dňa ______________________________

Podpis účastníka: ___________________________________

Súhlas so zverejňovaním záznamov z Jazdy Účastníka
Účastník súhlasí, aby AGENCY vyhotovovala, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzene vystavovala, rozširovala, sprístupňovala (a to aj prostredníctvom internetu),
uverejňovala, upravovala a/alebo inak použila obrazové, zvukové, zvukovo‐obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z Jazdy účastníka obsahujúce aj (i) priebeh Jazdy, (ii)
obchodné meno, značku, ochrannú známku a/alebo logo Účastníka (iii) zobrazenia (podobizne) účastníka (iv) vozidlo účastníka. Účastník vyhlasuje, že je oprávnený
poskytnúť AGENCY práva podľa tohto odseku.
Účastník súhlasí, aby AGENCY uverejnila vo vlastných propagačných materiáloch (prostriedkoch) a/alebo v propagačných prostriedkoch spoločnosti SLOVAKIA RING údaje
o konaní Jazdy a o vykonávateľovi Jazdy, ako aj uverejniť Záznamy (ich časti) z predmetných Jázd, a to aj prostredníctvom webovej stránky AGENCY a/alebo spoločnosti
SLOVAKIA RING (a to časovo a teritoriálne neobmedzene).
Súhlas účastník udeľuje súhlas dobrovoľne, t.j. Účastník nie je povinný súhlas AGENCY udeliť. Osobné údaje sú spracúvané na základe tohto súhlasu do jeho odvolania
Účastníkom. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. AGENCY akceptuje akúkoľvek formu odvolania súhlasu, ak je dotknutá osoba, ktorá súhlas odvoláva,
jednoznačne identifikovateľná. Osobné údaje sú poskytované najmä nasledovným príjemcom: sprostredkovatelia podieľajúci sa na vyhotovovaní záznamov a ich
spracovania v mene AGENCY, poskytovatelia internetových služieb, reklamné a mediálne agentúry a pod..

V Bratislave, dňa ______________________________

Podpis účastníka: ___________________________________

SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
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2.ČASŤ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK
AREÁL CENTRA BEZPEČNEJ JAZDY

I.
1.

2.

3.

4.

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP")
upravujú v zmysle §273 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ObZ“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán
z Rámcovej zmluvy o poskytnutí
služieb a nájme
uzavretej medzi spoločnosťou SLOVAKIA RING AGENCY,
s. r. o., so sídlom: Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava, IČO:
44 407 793, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č. 24378/T (ďalej len
„AGENCY“) ako poskytovateľom služieb (ďalej len
„Poskytovateľ“) a ďalšou fyzickou alebo právnickou
osobou ako priamym prijímateľom služieb alebo ako
osobou zabezpečujúcou poskytnutie služieb pre tretie
osoby, a to v písomnej forme, ústne, prijatím
objednávky, konkludentne prijatím a poskytnutím
služieb a/alebo kombináciou foriem uzatvorenia (oferty
a akceptácie) (ďalej len „ Rámcová zmluva“) a Osobitnej
dohody pre Akciu alebo Osobitných dohôd pre Akciu
uzatvorených medzi vyššie uvedenými zmluvnými
stranami (ďalej len ako „Osobitná dohoda“ alebo
„Osobitné dohody“).
Odchylné ustanovenia Rámcovej zmluvy a/alebo
Osobitnej dohody uzatvorenej v písomnej forme majú
prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.V prípade
rozporu ustanovení týchto VOP a Prevádzkového
poriadku Poskytovateľa majú prednosť ustanovenia
VOP.
Ustanovenia VOP sú súčasťou Rámcovej zmluvy
a Osobitnej dohody. VOP sú vyhotovené v slovenskom
jazyku a anglickom jazyku; v prípade akýchkoľvek sporov
ohľadne výkladu pojmov a interpretácie pojmov a
ustanovení týchto VOP je rozhodné slovenské znenie
VOP.
VOP, Rámcová zmluva, Osobitná dohoda, ako i práva
a povinnosti vzniknuté na základe týchto zmlúv a týchto
VOP sa riadia slovenským právnym poriadkom, a to ust.

5.

6.

7.

II.

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (a to aj
záväzkový vzťah, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v
§261 ObZ).
Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 15. (pätnásteho)
dňa odo dňa uverejnenia tohto znenia VOP na
internetovej stránke Poskytovateľa.
Spory alebo nezhody pri interpretácií alebo plnení
Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej dohody a/alebo
týchto VOP budú riešené vzájomnými rokovaniami.
V prípade, ak sa nedosiahne zmierne riešenie nezhody,
bude spor podliehať výhradne jurisdikcii slovenských
súdov.
Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto VOP.
Nové VOP nadobúdajú účinnosť a nahrádzajú
predchádzajúce VOP uplynutím 15. (pätnásteho) dňa
odo dňa uverejnenia nových VOP na internetovej
stránke Poskytovateľa. Ak Prijímateľ a/alebo
Objednávateľ nesúhlasí so zmenou znenia a obsahu
VOP, je povinný preukázateľne písomne oznámiť
Poskytovateľovi túto skutočnosť najneskôr do dňa
nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP; v takomto
prípade platia pre Prijímateľa/ Objednávateľa VOP v ich
predchádzajúcom (pôvodnom) znení a obsahu (účinné
voči Prijímateľovi/ Objednávateľovi zostávajú VOP,
s ktorými oboznámenie Prijímateľ/ Objednávateľ
potvrdil uzatvorením Rámcovej zmluvy a/alebo
Osobitnej dohody v znení prípadných zmien, s ktorými
nesúhlas
neoznámil
Prijímateľ/
Objednávateľ
Poskytovateľovi spôsobom a v lehote stanovenými
týmito VOP). Prijímateľ/ Objednávateľ/ Objednávateľom
zabezpečený Účastník je povinný spravovať sa počas
konania Kurzu tými VOP, ktoré sú účinné voči
Prijímateľovi/
Objednávateľovi
v čase
konania
príslušného Kurzu.

DEFINÍCIA POJMOV
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Centrum bezpečnej jazdy (a/alebo areál Centra bezpečnej
jazdy) je súbor nižšie špecifikovaných priestorov a zariadení
Centra bezpečnej jazdy v Orechovej Potôni, ktoré sú
potrebné k motoristickým, športovým alebo kultúrno‐
spoločenským činnostiam a akciám.

Zahájením Kurzu sa pre účely týchto VOP rozumie prvý vstup
Prijímateľa a/alebo prvého Objednávateľom zabezpečeného
Účastníka do priestorov Centra bezpečnej jazdy Orechová
Potôň v prvý deň konania príslušného Kurzu.
Účastníkom sa pre účely týchto VOP rozumie:

Zariadenie Centra bezpečnej jazdy zahŕňa výučbové
priestory, jednotlivé moduly cvičiska, sociálne zariadenia,
parkovisko, príslušenstvo a súčasti uvedených objektov, a to
vrátane Poskytovateľom vymedzených častí areálu
Automotodrómu.
Služby
Službami sa pre účely týchto VOP rozumejú služby (najmä
Kurz) poskytované Poskytovateľom Prijímateľovi alebo
služby, ktorých poskytnutie Prijímateľovi zabezpečuje
Poskytovateľ, špecifikované v Rámcovej zmluve a Osobitnej
dohode, resp. Osobitných dohodách, ako aj prípadné
Plnenie naviac pozostávajúce z poskytnutia služieb podľa
ust. Časti II. článku II. odseku 1 a/alebo ust. Časti III. článku
II. odseku 1 týchto VOP.
Poskytovateľ
Poskytovateľom sa pre účely týchto VOP rozumie spoločnosť
spoločnosti SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o., so sídlom:
Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44 407 793, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č.
24378/T (ďalej len „AGENCY“)
Objednávateľ
Objednávateľom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická
alebo právnická osoba uzatvárajúca Rámcovú zmluvu
a/alebo Osobitnú dohodu s Poskytovateľom za účelom
poskytnutia Služieb (Kurzu) tretím fyzickým osobám
dohodnutým v Rámcovej zmluve a/alebo dohodnutým na
základe tejto zmluvy a v Osobitnej dohode, resp. osobitných
dohodách.
Prijímateľ
Prijímateľom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická osoba
uzatvárajúca Rámcovú zmluvu a/alebo Osobitnú dohodu
s Poskytovateľom za účelom poskytnutia Služieb (Kurzu)
priamo Prijímateľovi. Prijímateľom sa pre účely týchto VOP
rozumie aj fyzická osoba prijímajúca a hradiaca Služby
Poskytovateľa na základe niektorej z poukážok vydanej
Poskytovateľom (Beneficient).
Kurz predstavuje jednotlivú vzdelávaciu, motoristickú, alebo
športovú udalosť, súťaž, tréning, jazdu a/alebo testovanie,
ktoré organizuje alebo sa ho zúčastňuje Objednávateľ
a/alebo Prijímateľ a/alebo Účastník v areáli Centra
bezpečnej jazdy na základe Rámcovej zmluvy a/alebo
Osobitnej dohody, a to v dobe a za podmienok dohodnutých
v týchto zmluvách a týchto VOP.

(1) Prijímateľ (t. j. fyzická osoba, ktorá sa osobne zúčastní
poskytnutia Služieb (Kurzu), a to na základe Rámcovej
zmluvy a/alebo Osobitnej dohody, resp. Osobitných dohôd,
uzatvorených priamo s Poskytovateľom) a/alebo
(2) Beneficient (t.j. fyzická osoba, ktorá sa osobne zúčastní
poskytnutia Služieb (Kurzu), prijímajúca a hradiaca Služby
(Kurz) Poskytovateľa na základe niektorej z poukážok
vydanej Poskytovateľom) a/alebo
(3) fyzická osoba, ktorá sa zúčastní poskytnutia Služieb (Kurzu)
prostredníctvom Objednávateľa, ako jedna z osôb, za účelom
poskytnutia Služieb ktorej, Objednávateľ uzatvoril Rámcovú
zmluvu a /alebo Osobitnú dohodu, resp. Osobitné dohody
s Poskytovateľom (v prípade, že Objednávateľ je zároveň
jednou z osôb, ktorej má Poskytovateľ poskytnúť Službu (Kurz)
na základe Rámcovej zmluvy ma/alebo Osobitnej dohody
uzatvorenej s Objednávateľom, je Objednávateľ tiež
Objednávateľom zabezpečený Účastníkom)[fyzická osoba
podľa tohto bodu (3) ďalej tiež len ako „Objednávateľom
zabezpečený Účastník“].
Cena predstavuje celkovú odmenu za poskytnutie Služieb/
Kurzu vo výške dohodnutej v Rámcovej zmluve a/alebo
Osobitnej dohode, resp. Osobitných dohodách.
Objednávkou sa pre účely týchto VOP rozumie prípadná
objednávka/ dohoda o rezervácii uzatvorená medzi
Poskytovateľom a Prijímateľom a/alebo Objednávateľom
pred uzatvorením Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej
dohody, resp. Osobitných dohôd, a to za účelom záväznej
rezervácie termínu Kurzu v prospech Prijímateľa a/alebo
Objednávateľom zabezpečených Účastníkov.

III.

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ZMLUVNÉ VZŤAHY
POSKYTOVATEĽA A PRIJÍMATEĽA PRE ZMLUVNÉ VZŤAHY
POSKYTOVATEĽA A ÚČASTNÍKA

Ustanovenia tejto časti VOP sa vzťahujú na Prijímateľa
a Účastníka, a to podľa toho, pre ktorú z týchto osôb
zakladajú jednotlivé ustanovenia VOP práva a povinnosti,
pričom Účastníkom sa pre účely tejto časti VOP rozumie vždy
aj Objednávateľom zabezpečený Účastník. Práva
a povinnosti stanovené touto časťou VOP pre „Účastníka“ sú
vždy právami a povinnosťami aj osoby v právnom postavení
„Prijímateľa“.

ČLÁNOK I.
PRÁVA A POVINNOSTI
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1. Poskytovateľ sa Rámcovou zmluvou zaväzuje poskytnúť
Prijímateľovi dohodnuté Služby (Kurz).
Prijímateľ Služby prijíma a zaväzuje sa Poskytovateľovi
uhradiť Cenu za Kurz stanovenú v Rámcovej zmluve
a/alebo Osobitnej dohode (ako aj Cenu prípadného
Plnenia naviac podľa ust. tejto časti, článku II. týchto
VOP) a dodržať všetky pravidlá a ustanovenia dohodnuté
Rámcovou zmluvou a/alebo Osobitnou dohodou, VOP
a Prevádzkovým poriadkom Poskytovateľa.
2. Účastník je oprávnený zdržiavať sa v areáli Centra
bezpečnej jazdy výlučne za účelom prijatia Služieb
dohodnutých v Rámcovej zmluve (za účelom účasti na
Kurze)
a je
povinný
správať
sa
spôsobom
nepoškodzujúcim areál Centra bezpečnej jazdy.
3. Poskytovateľ má právo kedykoľvek vykonať kontrolu
užívania areálu Centra bezpečnej jazdy podľa bodu 2
tohto článku. Pre prípad poškodenia areálu Centra
bezpečnej jazdy Účastníkom sa dotknutý Účastník
zaväzuje, nahradiť Poskytovateľovi vzniknutú škodu a ušlý
zisk v peniazoch, vo výške podľa vyčíslenia Poskytovateľa.
4. Účastník ani Prijímateľ nie sú oprávnení sprístupniť areál
Centra
bezpečnej
jazdy
tretej
osobe
bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
5. Účastník ani Prijímateľ nie sú oprávnení v areáli Centra
bezpečnej jazdy poskytovať tretím osobám (vrátane
Účastníkov)
akékoľvek
služby
a tovary
bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
6. Účastník je povinný počas prítomnosti v areáli Centra
bezpečnej jazdy bezvýhradne rešpektovať pokyny
Poskytovateľa (oprávnenej osoby Poskytovateľa).
7. Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že
Poskytovateľ umožní vstup do areálu Centra bezpečnej
jazdy výlučne Prijímateľovi.

ČLÁNOK II.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cena za Kurz dohodnutá v Rámcovej zmluve a/alebo
Osobitnej dohode je vyčíslená v eurách (EUR), pričom toto
vyčíslenie sa riadi rozsahom poskytovaných Služieb
v zmysle týchto zmlúv.
Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Prijímateľovi ďalšie
služby (služby nad rozsah Zmluvou dohodnutých Služieb),
(ďalej len „PLNENIE NAVIAC“), a to za cenu (ďalej len „CENA
ĎALŠIEHO PLNENIA“) a za podmienok dohodnutých
samostatnou dohodou.
2. K Cene za Kurz bude pripočítaná DPH v súlade s predpismi
účinnými k dátumu poskytnutia plnenia.
3. Cenu za Kurz (vrátane prípadnej Ceny ďalšieho plnenia
podľa bodu 5 tohto článku VOP) je možné uhradiť výlučne
v mene euro, ak nie je v Rámcovej zmluve a /alebo
Osobitnej dohode výslovne dohodnuté inak.
4. Platobné podmienky: Cena za Kurz je splatná v lehote
dohodnutej v Rámcovej zmluve a/alebo Osobitnej
dohode, resp. Osobitných dohodách, a to bankovým

5.

6.

7.

8.

9.

prevodom alebo v hotovosti.
V prípade úhrady Ceny za Kurz prevodom na účet
Poskytovateľa, sa Cena považuje za uhradenú dňom
pripísania platby na účet Poskytovateľa.
Cena ďalšieho plnenia za každé Plnenie naviac je splatná
bankovým prevodom na účet Poskytovateľa, pokiaľ
nebola platba vykonaná na mieste platobnou/ kreditnou
kartou alebo v hotovosti, a to v lehote určenej
Poskytovateľom.
V prípade omeškania Prijímateľa s úhradou podľa
Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej dohody a týchto VOP
vzniká Poskytovateľovi voči Prijímateľovi nárok na úhradu
zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý
deň omeškania.
V prípade, že Prijímateľ neuhradí riadne a včas Cenu za
Kurz vrátane DPH, je Poskytovateľ oprávnený
neposkytnúť Prijímateľovi Služby (Kurz) dohodnuté
príslušnou Rámcovou zmluvou a/alebo Osobitnou
dohodou.
Poskytovateľ je oprávnený Prijímateľovi zasielať faktúry
a prípadné jednostranné započítania a/alebo dobropisy
(ďalej len „ÚČTOVNÉ DOKLADY“) prostredníctvom e‐mailu na
e‐mailovú adresu uvedenú Prijímateľom alebo
tiež doporučene
prostredníctvom
registrovaného
poštového styku, pričom za doručenie Účtovného dokladu
(prislúchajúceho konkrétnemu Kurzu) sa považuje (1)
odoslanie
Účtovného
dokladu
(zoscanovaného
s podpisom oprávnenej osoby Poskytovateľa) na e‐
mailovú adresu Prijímateľa alebo (2) uplynutie tretieho
dňa po odoslaní Účtovného dokladu doporučene
prostredníctvom registrovaného poštového styku, na
adresu Prijímateľa, a to podľa toho, ktorá z týchto
skutočností nastane skôr.
Poskytovateľ je oprávnený uspokojiť svoj nárok
(pohľadávku) na úhradu zmluvnej pokuty vzniknutý
v dôsledku
porušenia
povinností
Prijímateľom
vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej
dohody a/alebo VOP, z akejkoľvek Prijímateľom
uhradenej Ceny (jej časti) za ktorýkoľvek Kurz. V prípade
uspokojenia nároku Poskytovateľa na úhradu zmluvnej
pokuty spôsobom podľa predchádzajúcej vety je
Prijímateľ povinný v lehote stanovenej Poskytovateľom
doplatiť časť Ceny za Kurz, ktorú Poskytovateľ použil na
uspokojenie svojho nároku.

ČLÁNOK III.
ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE
1. Účastník je oprávnený zdržiavať sa v areáli Centra
bezpečnej jazdy výlučne za účelom prijatia Služieb
dohodnutých v Rámcovej zmluve/ Osobitnej dohode (za
účelom účasti na Kurze) a je povinný správať sa spôsobom
nepoškodzujúcim areál Centra bezpečnej jazdy. Ak dôjde
k poškodeniu zariadenia areálu Centra bezpečnej jazdy
Účastníkom, uhradí príslušný Účastník Poskytovateľovi
plnú výšku náhrady škody (vrátane nákladov
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Poskytovateľa na opravu poškodenia), a to podľa
vyúčtovania Poskytovateľa.
Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody
spôsobené na majetku alebo zdraví Účastníkov. Prijímateľ
berie na vedomie, že do areálu Centra bezpečnej jazdy
(jeho častí) môžu mať umožnený prístup aj tretie osoby
zúčastňujúce sa alebo nezúčastňujúce sa príslušného
Kurzu, pričom zmluvné strany sa dohodli, že majetok
Účastníkov si zabezpečia Účastníci voči poškodeniu,
krádeži, zničeniu a znehodnoteniu; Poskytovateľ
nezodpovedá Účastníkom za žiadne škody vzniknuté
v dôsledku poškodenia, krádeže, zničenia a/alebo
znehodnotenia majetku Účastníkov.
V prípade vád Služieb (vrátane prípadného Plnenia naviac
pozostávajúceho z poskytovania služieb) poskytnutých
Poskytovateľom, je Prijímateľ povinný zjavnú vadu
oznámiť Poskytovateľovi najneskôr pri poskytovaní
Služby/ Kurzu (ak už pri poskytovaní Služby je zjavná jej
vadnosť), ostatné vady Služieb musia byť písomne
uplatnené
Prijímateľom
u Poskytovateľa
služieb
najneskôr do 2 dní odo dňa poskytnutia Služieb, inak
akékoľvek nároky Prijímateľa zo zodpovednosti z vád
zanikajú.
Účastník je povinný mať uzatvorené poistenie
zodpovednosti za škodu (poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú motorovým vozidlom tretím osobám)
vzťahujúce sa aj na Kurz s minimálnym limitom 100 000,‐
EUR (slovom: jednostotisíc eur). Účinnosť predmetnej
poistnej zmluvy je Prijímateľ povinný preukázať
Poskytovateľovi najneskôr pred Zahájením Kurzu.
Účastník je oprávnený vstupovať výlučne do
nasledovných častí areálu Centra bezpečnej jazdy:
školiace priestory, sociálne zariadenia, reštauračné
zariadenie, recepcia, priestory cvičiska a do tých častí
areálu Centra bezpečnej jazdy, ktoré sú Účastníkovi
výslovne sprístupnené Poskytovateľom (jeho oprávnenou
osobou) (ďalej len „SPRÍSTUPNENÉ ČASTI AREÁLU“).
Poskytovateľ je oprávnený, kedykoľvek počas doby
trvania Kurzu, vykonať kontrolu dodržiavania zásad
bezpečnosti. Poskytovateľ (ním poverená osoba) je
oprávnený vykázať z areálu Centra bezpečnej jazdy
Účastníka v prípade, že podľa úvahy poverenej osoby
Poskytovateľa, Účastník ohrozuje bezpečnosť ostatných
osôb prítomných v areáli Centra bezpečnej jazdy a/alebo
bezpečnosť ktoréhokoľvek iného Účastníka alebo osoby,
prítomnej v areáli Centra bezpečnej jazdy, môže byť alebo
je ohrozená.
V prípade vzniku škody Prijímateľovi z dôvodu porušenia
ustanovení Zmluvy alebo VOP zo strany Poskytovateľa má
Prijímateľ nárok na náhradu škody najviac (celkovo za
všetky porušenia) vo výške predstavujúcej Cenu za Kurz,
ku ktorému sa porušenie vzťahuje.
Účastník je povinný zabezpečiť si (počas každého Kurzu)
stráženie vecí vnesených do areálu Centra bezpečnej
jazdy, a to na vlastné náklady.
Účastník je povinný opustiť areál Centra bezpečnej jazdy
najneskôr do 1 (jednej) hodiny od skončenia Kurzu.

Účastník je povinný v rovnakej lehote odovzdať
Poskytovateľovi
a/alebo
osobe
poverenej
Poskytovateľom všetky kľúče a iné veci a zariadenia, ktoré
boli Účastníkovi odovzdané.

ČLÁNOK IV.
VYSIELACIE PRÁVA, PROPAGÁCIA
1. Účastník nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného
súhlasu
Poskytovateľa
vyhotovovať,
vystavovať, rozširovať, sprístupňovať, uverejňovať
a/alebo inak používať obrazové, zvukové, zvukovo‐
obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z ktoréhokoľvek
Kurzu a/alebo akákoľvek iné záznamy zachytávajúce aj
areál Centra bezpečnej jazdy (jeho ktorúkoľvek časť)
(ďalej len „ZÁZNAMY“).
2. Účastník nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Poskytovateľa a bez predchádzajúcej
písomnej dohody s Poskytovateľom o odmene za
poskytnutie vysielacích práv, vysielať vyhotovené
Záznamy
prostredníctvom
analógového
a/alebo
digitálneho vysielania televíznou službou a/alebo
prostredníctvom internetu, sociálnych sietí a/alebo iným
obdobne účinným spôsobom šírenia.
3. V prípade uzavretia dohody podľa predchádzajúceho
odseku 2, je Účastník povinný pri vyhotovovaní Záznamov
rešpektovať pokyny Poskytovateľa a žiadnym spôsobom
neohroziť bezpečnosť prevádzky Centra bezpečnej jazdy
a/alebo účastníkov Kurzu a/alebo tretích osôb
nachádzajúcich sa v areáli Centra bezpečnej jazdy.
Zároveň sa Účastník zaväzuje Záznamy vyhotovené
s písomným súhlasom Poskytovateľa použiť výlučne
spôsobom uvedeným v písomnej dohode Poskytovateľa
a Účastníka o použití Záznamov, pričom Záznamy nesmú
byť v žiadnom prípade použité spôsobom vytvárajúcim
nebezpečenstvo
poškodenia
alebo
spôsobom
poškodzujúcim dobré meno, povesť a/alebo goodwill
Poskytovateľa a/alebo Centra bezpečnej jazdy a/alebo
spoločnosť SLOVAKIA RING s.r.o., so sídlom: Vajnorská
8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44 154 992 (ďalej len
„SLOVAKIA RING“) a nesmú byť použité v súvislosti
s akýmikoľvek nepravdivými a/alebo negatívnymi a/alebo
nepreukázateľnými informáciami týkajúcimi sa Centra
bezpečnej jazdy, Poskytovateľa, SLOVAKIA RING a/alebo
spriaznených osôb SLOVAKIA RING.
Účastník sa zaväzuje zabezpečiť, aby Záznamy neboli
použité spolu a/alebo v súvislosti (ani ako ilustračný/
animačný záber sprevádzajúci text a/alebo hovorené
slovo) s informáciami, názormi, komentármi a inými
údajmi (vyjadrenými v printovej a/alebo elektronickej
a/alebo vysielanej podobe), ktoré budú vyvolávať
nebezpečenstvo poškodenia dobrého mena (goodwillu,
povesti) Centra bezpečnej jazdy, Poskytovateľa alebo
SLOVAKIA RING a/alebo ktoré budú spôsobilé poškodiť
dobré meno (goodwill, povesť) Centra bezpečnej jazdy,
Poskytovateľa alebo SLOVAKIA RING, a/alebo budú
spôsobilé privodiť akúkoľvek ujmu Centru bezpečnej
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7.
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jazdy, Poskytovateľovi alebo SLOVAKIA RING, a to bez
ohľadu na to, či takéto údaje budú alebo nebudú
pravdivé.
Účastník berie na vedomie, že akékoľvek nakladanie so
záznamami je povinný vykonávať v súlade s platnými
právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov
EÚ a príslušného členského štátu EÚ tak, aby svojim
konaním neprimerane nezasahoval do práv a slobôd
fyzických osôb. Účastník berie ďalej na vedomie, že ak
bude pri spracúvaní záznamov a nakladaní s nimi
spracúvať osobné údaje a vykonávať jednotlivé
spracovateľské operácie, bude ich vykonávať ako
samostatný prevádzkovateľ a na vlastnú zodpovednosť.
Účastník nesmie zakrývať propagačné prostriedky
(materiály) umiestnené v areáli Centra bezpečnej jazdy,
a nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
a písomnej dohody s Poskytovateľom o odmene,
umiestniť v areáli Centra bezpečnej jazdy akýkoľvek
propagačný prostriedok Účastníka a/alebo tretej osoby.
Použitie obchodného mena a/alebo loga (ochrannej
známky) Poskytovateľa a/alebo spoločnosti SLOVAKIA
RING je možné iba s predchádzajúcim písomným
súhlasom Poskytovateľa a/alebo spoločnosti SLOVAKIA
RING. Účastník berie na vedomie, že logo spoločnosti
SLOVAKIA RING, ako aj logo Poskytovateľa, sú
prihláseným označením, chráneným aj v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 506/2009 Z.z.
o ochranných
známkach.
Účastník
udeľuje
Poskytovateľovi
oprávnenie
vyhotovovať, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzene
vystavovať, rozširovať, sprístupňovať (a to aj
prostredníctvom internetu), uverejňovať, upravovať
a/alebo inak používať obrazové, zvukové, zvukovo‐
obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z každého Kurzu
obsahujúce aj (i) priebeh Kurzu, (ii) obchodné meno,
značku, ochrannú známku a/alebo logo Účastníka a/alebo
(iii) zobrazenia (podobizne) Účastníka. Poskytovateľ je
oprávnený právo podľa tohto bodu previesť a/alebo
postúpiť na tretiu osobu. Účastník vyhlasuje, že je
oprávnený poskytnúť Poskytovateľovi práva podľa tohto
odseku. Poskytovateľ vyhlasuje, že akékoľvek nakladanie
so záznamami bude vykonávať v súlade s platnými
právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov
EÚ a príslušného členského štátu EÚ tak, aby svojim
konaním neprimerane nezasahoval do práv a slobôd
fyzických osôb.
V prípade, že sa ukáže ktorékoľvek vyhlásenie Prijímateľa
a/alebo Účastníka, podľa Rámcovej zmluvy a/alebo
Osobitných dohôd alebo VOP, ako nepravdivé alebo
Prijímateľ a/alebo Účastník poruší ktorúkoľvek svoju
povinnosť uvedenú v Rámcovej zmluve a/alebo Osobitnej
dohody, resp. Osobitných dohôd alebo týchto VOP,
Poskytovateľ má právo od porušujúcej strany
(osoby)požadovať náhradu škody a ujmy, ktorá mu
v dôsledku nepravdivosti vyhlásenia alebo porušenia
týchto VOP alebo porušenia práv tretích osôb vznikla, a to

vo výške podľa vyčíslenia Poskytovateľa. V prípade
uplatňovania práv tretích osôb voči Poskytovateľovi sú
Prijímateľ a Účastník povinní vynaložiť maximálne úsilie za
účelom
dosiahnutia
mimosúdneho
urovnania
vzniknutého sporu, ako aj na ochranu práv a záujmov
Poskytovateľa a Prijímateľ a Účastník (vždy podľa
konkrétneho prípadu) sa zaväzujú uhradiť všetky finančné
nároky vznesené tretími osobami voči Poskytovateľovi
v súvislosti s ktorýmkoľvek Kurzom, vrátane nárokov
týkajúcich sa záznamov podľa predchádzajúceho odseku 6
(ako aj ich následného použitia Poskytovateľom).
9. Poskytovateľ je oprávnený uspokojiť svoj nárok
(pohľadávku) na úhradu škody a/alebo inej ujmy
vzniknutý v dôsledku porušenia povinností Prijímateľom
a/alebo v dôsledku nepravdivosti vyhlásení Prijímateľa (a
to aj v postavení Účastníka) z akejkoľvek Prijímateľom
uhradenej Ceny (jej časti). V prípade uspokojenia nároku
Poskytovateľa na úhradu škody spôsobom podľa
predchádzajúcej vety je Prijímateľ povinný v lehote
stanovenej Poskytovateľom doplatiť časť Ceny, ktorú
Poskytovateľ použil na uspokojenie svojho nároku.

ČLÁNOK V.
STORNO PODMIENKY
1. Záväzky týkajúce sa Kurzu zanikajú riadnym a včasným
splnením všetkých záväzkov vyplývajúcich z Rámcovej
zmluvy a/alebo Osobitnej dohody, resp. Osobitných
dohôd a týchto VOP. To neplatí, ak dôjde k ukončeniu
týchto zmlúv oprávneným jednostranným právnym
úkonom zmluvnej strany alebo dohodou.
2. Prijímateľ môže, od Osobitnej dohody písomne odstúpiť
výlučne v prípade úhrady stornopoplatku (odstupného)
podľa nasledujúceho odseku 3 tohto článku VOP. Písomné
odstúpenie od Osobitnej dohody je Prijímateľ povinný
doručiť
Poskytovateľovi
buď
osobne
alebo
prostredníctvom registrovaného poštového styku službou
„doporučene“. Za deň účinnosti odstúpenia od Osobitnej
dohody sa považuje deň kumulatívneho splnenia
nasledovných podmienok: prijatie písomného odstúpenia
Poskytovateľom a úhrada odstupného vo výške podľa
nasledujúceho odseku 3 tohto článku VOP.
3. Odstupné
Povinnosť zaplatiť odstupné a Prijímateľom už uhradená
Cena za Kurz a/alebo uhradená časť Ceny za Kurz sa
navzájom započítavajú.
4. V prípadoch, kedy tieto VOP a/alebo Rámcová zmluva
a/alebo Osobitná dohoda určujú nárok Poskytovateľa voči
Prijímateľovi na úhradu zmluvnej pokuty, nie je tým
dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody v plnej
výške.
5. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy
a/alebo Osobitnej dohody uzatvorenej s Prijímateľom
v prípade ak:
5.1 Prijímateľ užíva Sprístupnené časti areálu v rozpore
s týmito zmluvami, VOP, alebo Prevádzkovým
poriadkom;
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5.2

5.3
5.4

5.5
5.6
5.7

Prijímateľ poruší záväzky podľa tejto časti II., článku
I. odseku 4 a/alebo odseku 5 a/alebo odseku 6
týchto VOP;
Prijímateľ je v omeškaní s úhradou Ceny za Kurz
o viac ako 3 dni;
Prijímateľ akokoľvek poruší ustanovenia Rámcovej
zmluvy a/alebo Osobitnej dohody, VOP,
Prevádzkového poriadku, pokyny Poskytovateľa
alebo oprávnenej osoby Poskytovateľa;
Prijímateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa
časti II. článku III. odseky 5 alebo 6 týchto VOP;
Prijímateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa
časti II. článku VI. odsek 5 týchto VOP;
vznikne oprávnenie Poskytovateľa vykázať z areálu
Centra bezpečnej jazdy Prijímateľa podľa časti II.
článku VI. odsek 3 a/alebo odsek 6 týchto VOP
alebo podľa časti II. článku III. odsek 6 týchto VOP;

5. A)
V prípadoch podľa bodov 5.1 až 5.7 vzniká zároveň
Poskytovateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty, a to vo
výške predstavujúcej Cenu za Kurz, ak Vyhlásenie
obsiahnuté v Prílohe č. 1 neobsahuje určenie zmluvnej
pokuty v inej výške.
5.8 v prípade vis maior, ktorá bráni v podstatnej miere
splneniu záväzkov Poskytovateľa v dohodnutých
termínoch. Za vis maior sa pre účely týchto VOP
považuje aj nemožnosť užívania areálu Centra
bezpečnej jazdy (ktorejkoľvek časti), a to aj
z dôvodu nemožnosti užívania areálu Centra
bezpečnej jazdy (ktorejkoľvek časti) pre účely
určené v Rámcovej zmluve a/alebo Osobitnej
dohode z dôvodu nesplnenia bezpečnostných
požiadaviek alebo iných požiadaviek orgánov
štátnej správy alebo orgánov verejnej moci.
V tomto prípade si zmluvné strany buď dohodnú iný
termín poskytnutia Služieb (Kurzu) alebo budú
Prijímateľovi vrátené platby ním poskytnuté na
základe Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej
dohody.
5.9 v prípade nemožnosti alebo nevhodnosti užívania
areálu Centra bezpečnej jazdy z dôvodu vád
(vrátane technickej poruchy). V tomto prípade
budú Prijímateľovi vrátené platby ním poskytnuté
na základe Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej
dohody, s výnimkou ak nemožnosť alebo
nevhodnosť užívania areálu Centra bezpečnej jazdy
bola spôsobená činnosťou alebo v dôsledku
činnosti Prijímateľa (v tomto prípade vzniká
Poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške
podľa bodu 5.A) tohto odseku 5., ako aj nárok na
náhradu škody v plnej výške.
5.10 kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. V tomto prípade,
(i) ak dôjde k odstúpeniu pred začiatkom Kurzu,
budú Prijímateľovi vrátené platby (Cenu za Kurz)
ním poskytnuté na základe Rámcovej zmluvy
a/alebo Osobitnej dohody, (ii) ak dôjde

k odstúpeniu po začiatku Kurzu, bude Prijímateľovi
vrátená proporcionálna časť platby (Ceny za Kurz)
ním poskytnutá na základe Rámcovej zmluvy
a/alebo Osobitnej dohody, a to podľa rozsahu
poskytnutých Služieb.

ČLÁNOK VI.
BEZPEČNOSŤ
1. Účastník je povinný dodržiavať podmienky stanovené
Prevádzkovým poriadkom Poskytovateľa. Prijímateľ
potvrdzuje, že sa pred uzavretím Rámcovej zmluvy
a/alebo Osobitnej dohody riadne oboznámil s
Prevádzkovým poriadkom Poskytovateľa.
2. Každý Účastník je povinný používať len tie vozidlá, ktoré
sú v dobrom technickom stave, neunikajú z nich kvapaliny
a majú
riadne
nahustené
pneumatiky.
Každý
Účastník musí byť vybavený vhodným výstrojom a musí
počas celého Trvania Kurzu disponovať platným
vodičským oprávnením pre ten druh vozidla, na ovládanie
ktorého je zameraný príslušný Kurz.
3. Poskytovateľ je oprávnený, kedykoľvek počas doby
trvania Kurzu, vykonať kontrolu motorových vozidiel,
iných strojov alebo výstroja používaných Účastníkmi
v areáli Centra bezpečnej jazdy. Poskytovateľ (ním
poverená osoba) je oprávnená vykázať z areálu Centra
bezpečnej jazdy Účastníka v prípade, že Účastník vnesie
do areálu Centra bezpečnej jazdy stroj (alebo iné
zariadenie alebo vec) alebo vykoná/ plánuje vykonať jazdu
vo výstroji, ktorý podľa úvahy Poskytovateľa (ním
poverenej osoby) nie je vhodný alebo bezpečný na
používanie v areáli Centra bezpečnej jazdy a/alebo na
účely stanovené Rámcovou zmluvou a /alebo Osobitnou
dohodou.
4. Účastník berie na vedomie, že areál Centra bezpečnej
jazdy môže byť monitorovaný prostredníctvom
kamerového systému. Ďalšie informácie o spracúvaní
osobných údajov pri prevádzkovaní kamerového systému
sú uvedené v časti „SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV“
v úvode týchto VOP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje podpísať písomné vyhlásenie,
ktorým Prijímateľ vyhlási, aj to, že si je vedomý existencie
objektívneho
nebezpečenstva
nepredvídateľných
okolností a všeobecnej nebezpečnosti motoristického
športu, že disponuje strojom a výstrojom spĺňajúcim
všetky požiadavky bezpečnosti, že je zdravotne spôsobilý
zúčastniť sa Kurzu a jazdy, že sa oboznámil s technickými
parametrami cvičiska Centra bezpečnej jazdy a zaviaže sa
rešpektovať všetky inštrukcie a nariadenia Poskytovateľa
a osôb poverených Poskytovateľom prevádzkou Centra
bezpečnej jazdy. Vzor vyhlásenia tvorí súčasť týchto VOP
ako Príloha č. 1. Poskytovateľ (ním poverený zástupca) je
oprávnený kedykoľvek počas doby trvania Kurzu vykázať
z areálu Centra bezpečnej jazdy Prijímateľa v prípade, že
má podozrenie, že Prijímateľ nesplnil podmienky, ktoré sú
uvedené vo vyhlásení podľa tohto odseku a/alebo
nepotvrdil svojím podpisom uvedené vyhlásenie.
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6. Účastník je povinný rešpektovať všetky inštrukcie
a nariadenia
Poskytovateľa
a osôb
poverených
Poskytovateľom prevádzkou Centra bezpečnej jazdy,
vrátane všetkých bezpečnostných nariadení, ďalej je
Účastník povinný jazdiť na parkovisku areálu Centra
bezpečnej jazdy maximálnou rýchlosťou 30km/h
a zároveň sa zdržať na parkovisku prudkého brzdenia (s
výnimkou potreby prudkého brzdenia z dôvodu
vyskytnutia náhlej prekážky v smere jazdy vozidla),
prudkého zrýchlenia, zámernej jazdy šmykom
a driftovania. Poskytovateľ (ním poverená osoba) je
oprávnený vykázať z areálu Centra bezpečnej jazdy
ktoréhokoľvek Účastníka v prípade, že Účastník
nerešpektuje/ nesplní a/alebo sa neriadi akoukoľvek
inštrukciou
alebo
nariadením
Poskytovateľa
(Poskytovateľom poverených osôb).
7. V prípade vykázania Prijímateľa a/alebo Účastníka podľa
časti II. článku VI. odseku 3 a/alebo odseku 5 a/alebo
odseku 6 a/alebo časti II. článku III. ods. 6 týchto VOP,
nevzniká Prijímateľovi ani Účastníkovi nárok na vrátenie
uhradenej Ceny za Kurz (ani žiadnej jej časti), ani žiadnej
inej náhrady, či odškodnenia.

3.

ČLÁNOK VII.
OSTATNÉ USTANOVENIA
1.

2.

Prijímateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na zaradenie
jeho mena, priezviska, rodného čísla, čísla OP, adresy
(alebo obchodného mena, sídla, IČO a osobných údajov
štatutárneho orgánu spoločnosti a/alebo iných
poverených osôb spoločnosti) telefonického a mailového
kontaktu do databázy spravovanej Poskytovateľom a
k využitiu uvedených údajov Poskytovateľom pre účely
stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Prijímateľ zároveň udeľuje Poskytovateľovi súhlas so
spracovávaním uvedených údajov na účely (i)
poskytovania
služieb
a vykonávanie
transakcií
Poskytovateľom a/alebo inými sprostredkovateľmi
v rámci plnenia Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej
dohody; (ii) vypracovávania interných analýz a štatistík
Poskytovateľa; (iii) kontaktovania (poskytovania
informácií), upozornení a/alebo oznamov o konaní akcií
a/alebo o službách poskytovaných Poskytovateľom, a to
aj formou zasielania písomností, prostredníctvom
elektronických komunikácií, najmä formou volania,
zasielania faxových správ, e‐mailových správ, textových
správ SMS a multimediálnych správ MMS na vyššie
uvedené kontaktné údaje, ako aj na iné údaje získané
Poskytovateľom v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy
a/alebo Osobitnej dohody a v súlade so zákonom a
osobitnými právnymi predpismi.
Poskytovateľ je oprávnený uverejniť vo vlastných
propagačných materiáloch (prostriedkoch) a/alebo
v propagačných prostriedkoch spoločnosti SLOVAKIA
RING údaje o konaní ktoréhokoľvek Kurzu a o účastníkoch
Kurzu (vrátane Prijímateľa), ako aj uverejniť záznamy (ich
časti) z predmetného Kurzu, a to aj prostredníctvom

4.

5.

IV.

webovej stránky Poskytovateľa a/alebo spoločnosti
SLOVAKIA RING (a to časovo a teritoriálne neobmedzene).
Prijímateľ zároveň vyhlasuje, že poskytnutím Služieb
(Kurzu), nedôjde (i) k akýmkoľvek ujmám na zdraví
Prijímateľa alebo iných fyzických osôb, ani (ii)
k akýmkoľvek škodám na majetku Poskytovateľa,
Prijímateľa alebo tretích osôb, ani (iii) neoprávneným
zásahom do práv tretích osôb vrátane práv na ochranu
proti nekalej súťaži, všeobecných osobnostných práv,
priemyselných práv a práv na označenie. Prijímateľ sa ako
sľubujúci podľa § 725 Obchodného zákonníka zaväzuje, že
odškodní Poskytovateľa ako príjemcu sľubu za škody
spôsobené z titulu akýchkoľvek oprávnených finančných
nárokov tretích osôb voči Poskytovateľovi ako
poskytovateľovi Služieb z dôvodu poskytnutia Služieb
podľa Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej dohody, a to
najmä, nie však výlučne zaplatením akejkoľvek platby
alebo iným plnením uplatneným voči Poskytovateľovi.
Prijímateľ ako sľubujúci potvrdzuje, že žiadal
Poskytovateľa ako príjemcu sľubu, aby sa spoľahol na sľub
odškodnenia Prijímateľa, pričom Poskytovateľ, ako
príjemca sľubu, nebol povinný uzavrieť s Prijímateľom
Rámcovú zmluvu a/alebo Osobitnú dohodu. Zmluvné
strany sa výslovne dohodli, že ustanovenia týchto zmlúv
a VOP, týkajúce sa zmluvnej pokuty alebo náhrady škody
(a inej ujmy) nijako neobmedzujú nárok Poskytovateľa na
odškodnenie podľa tohto odseku.
Všetky oznámenia (vrátane odstúpenia Poskytovateľa)
medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k Rámcovej
zmluve a /alebo Osobitnej dohode, a/alebo VOP, alebo
ktoré majú byť urobené Poskytovateľom na základe
týchto zmlúv a/alebo VOP, a sú urobené Poskytovateľom
v písomnej forme a zaslané doporučene prostredníctvom
registrovaného poštového styku, na adresu Prijímateľa
uvedenú pri uzatváraní Rámcovej zmluvy a/alebo
Osobitnej dohody, sa považujú za doručené tretí deň po
ich preukázateľnom odoslaní v súlade s touto vetou.
Zaslanie písomnosti na túto adresu sa považuje za
splnenú aj v prípade zmeny bydliska Prijímateľa, ak o tejto
skutočnosti
Prijímateľ
Poskytovateľa
písomne
nevyrozumel.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je: Príloha č. 1 –
Vyhlásenie Účastníka Kurzu.

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ZMLUVNÉ
VZŤAHY POSKYTOVATEĽA A OBJEDNÁVATEĽA
ČLÁNOK I.
PRÁVA A POVINNOSTI

1. Poskytovateľ sa Rámcovou zmluvou a/alebo Osobitnou
dohodou zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi dohodnuté
Služby (Kurz).
Objednávateľ
Služby
prijíma
a zaväzuje
sa
Poskytovateľovi uhradiť Cenu za Kurz stanovenú
v Rámcovej zmluve a/alebo Osobitnej dohode (ako aj
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Cenu prípadného Plnenia naviac podľa ust. tejto časti III.
článku II. týchto VOP) a dodržať všetky pravidlá
a ustanovenia dohodnuté Rámcovou zmluvou a/alebo
Osobitnou dohodou, VOP a Prevádzkovým poriadkom
Poskytovateľa.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa každý
z Objednávateľom
zabezpečených
Účastníkov,
prítomných v areáli Centra bezpečnej jazdy, správal
spôsobom nepoškodzujúcim areál Centra bezpečnej
jazdy.
Poskytovateľ má právo kedykoľvek vykonať kontrolu
užívania areálu Centra bezpečnej jazdy podľa bodu 2
tohto článku. Pre prípad poškodenia areálu Centra
bezpečnej jazdy Objednávateľom zabezpečeným
Účastníkom sa Objednávateľ zaväzuje, nahradiť
Poskytovateľovi vzniknutú škodu a ušlý zisk v peniazoch,
vo výške podľa vyčíslenia Poskytovateľa.
Objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť areál Centra
bezpečnej jazdy tretej osobe bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Poskytovateľa.
Objednávateľ nie je oprávnený, v areáli Centra bezpečnej
jazdy, poskytovať tretím osobám (vrátane Účastníkov)
akékoľvek služby a tovary bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Poskytovateľa.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa každý
z Objednávateľom
zabezpečených
Účastníkov,
prítomných v areáli Centra bezpečnej jazdy, bezvýhradne
rešpektoval pokyny Poskytovateľa (oprávnenej osoby
Poskytovateľa).
Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že
Poskytovateľ umožní vstup do areálu Centra bezpečnej
jazdy výlučne fyzickým osobám dohodnutým v Rámcovej
zmluve a/alebo Osobitnej dohode a/alebo dohodnutým
na základe týchto zmlúv uzatvorených medzi
Objednávateľom a Poskytovateľom.

ČLÁNOK II.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cena za Kurz dohodnutá v Rámcovej zmluve a/alebo
Osobitnej dohode je vyčíslená v eurách (EUR), pričom toto
vyčíslenie sa riadi rozsahom poskytovaných Služieb
v zmysle týchto zmlúv.
Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi
ďalšie služby (služby nad rozsah týmito zmluvami
dohodnutých Služieb), (ďalej len „PLNENIE NAVIAC“), a to za
cenu (ďalej len „CENA ĎALŠIEHO PLNENIA“) a za podmienok
dohodnutých samostatnou dohodou.
2. K Cene za Kurz bude pripočítaná DPH v súlade s predpismi
účinnými k dátumu poskytnutia plnenia.
3. Cenu za Kurz (vrátane prípadnej Ceny ďalšieho plnenia
podľa bodu 5 tohto článku VOP) je možné uhradiť výlučne
v mene euro, ak nie je v Rámcovej zmluve a/alebo
Osobitnej dohode výslovne dohodnuté inak.
4. Platobné podmienky: Cena za Kurz je splatná v lehote
dohodnutej v Rámcovej zmluve a/alebo Osobitnej
dohode, a to bankovým prevodom alebo v hotovosti.

5.

6.

7.

8.

9.

V prípade úhrady Ceny za Kurz prevodom na účet
Poskytovateľa, sa Cena považuje za uhradenú dňom
pripísania platby na účet Poskytovateľa.
Cena ďalšieho plnenia za každé Plnenie naviac je splatná
bankovým prevodom na účet Poskytovateľa, pokiaľ
nebola platba vykonaná na mieste platobnou/ kreditnou
kartou alebo v hotovosti, a to v lehote určenej
Poskytovateľom.
V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou podľa
Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej dohody a týchto VOP
vzniká Poskytovateľovi voči Objednávateľovi nárok na
úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za
každý deň omeškania.
V prípade, že Objednávateľ neuhradí riadne a včas Cenu
za Kurz vrátane DPH, je Poskytovateľ oprávnený
neposkytnúť Objednávateľovi (resp. Objednávateľom
zabezpečeným Účastníkom) Služby (Kurz) dohodnuté
príslušnou Rámcovou zmluvou a/alebo Osobitnou
dohodou.
Poskytovateľ je oprávnený Objednávateľovi zasielať
faktúry a prípadné jednostranné započítania a/alebo
dobropisy (ďalej len „ÚČTOVNÉ DOKLADY“) prostredníctvom
e‐mailu na e‐mailovú adresu uvedenú Objednávateľom
alebo tiež doporučene prostredníctvom registrovaného
poštového styku, pričom za doručenie Účtovného dokladu
(prislúchajúceho konkrétnemu Kurzu) sa považuje (1)
odoslanie
Účtovného
dokladu
(zoscanovaného
s podpisom oprávnenej osoby Poskytovateľa) na e‐
mailovú adresu Objednávateľa alebo (2) uplynutie
tretieho dňa po odoslaní Účtovného dokladu doporučene
prostredníctvom registrovaného poštového styku, na
adresu Objednávateľa, a to podľa toho, ktorá z týchto
skutočností nastane skôr.
Poskytovateľ je oprávnený uspokojiť svoj nárok
(pohľadávku) na úhradu zmluvnej pokuty vzniknutý
v dôsledku porušenia povinností Objednávateľom a/alebo
Objednávateľom
zabezpečených
Účastníkov
vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej
dohody a/alebo VOP, z akejkoľvek Objednávateľom
uhradenej Ceny (jej časti) za ktorýkoľvek Kurz. V prípade
uspokojenia nároku Poskytovateľa na úhradu zmluvnej
pokuty spôsobom podľa predchádzajúcej vety je
Objednávateľ
povinný
v lehote
stanovenej
Poskytovateľom doplatiť časť Ceny za Kurz, ktorú
Poskytovateľ použil na uspokojenie svojho nároku.

ČLÁNOK III.
ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE
1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa každý
z Objednávateľom zabezpečených Účastníkov prítomných
v areáli Centra bezpečnej jazdy správal spôsobom
nepoškodzujúcim areál Centra bezpečnej jazdy. Ak dôjde
k poškodeniu zariadenia areálu Centra bezpečnej jazdy
Objednávateľom zabezpečeným Účastníkom, uhradí
Objednávateľ Poskytovateľovi plnú výšku náhrady škody
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2.

3.

4.

5.

6.

(vrátane nákladov Poskytovateľa na opravu poškodenia),
a to podľa vyúčtovania Poskytovateľa.
Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody
spôsobené na majetku alebo zdraví Objednávateľom
zabezpečených
Účastníkov
a/alebo
Objednávateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že
do areálu Centra bezpečnej jazdy (jeho častí) môžu mať
umožnený prístup aj tretie osoby (mimo Objednávateľom
zabezpečených Účastníkov), zúčastňujúce sa alebo
nezúčastňujúce sa príslušného Kurzu, pričom zmluvné
strany sa dohodli, že majetok Objednávateľom
zabezpečených Účastníkov si zabezpečia Objednávateľom
zabezpečení Účastníci a/alebo Objednávateľ voči
poškodeniu,
krádeži,
zničeniu
a znehodnoteniu;
Poskytovateľ
nezodpovedá
Objednávateľom
zabezpečeným Účastníkom, ani Objednávateľovi, za
žiadne škody vzniknuté v dôsledku poškodenia, krádeže,
zničenia a/alebo znehodnotenia majetku Účastníkov.
Objednávateľ
sa
zaväzuje
Objednávateľom
zabezpečených Účastníkov o svojej zodpovednosti
oboznámiť.
V prípade vád Služieb (vrátane prípadného Plnenia naviac
pozostávajúceho z poskytovania služieb) poskytnutých
Poskytovateľom,
sú
Objednávateľ
a/alebo
Objednávateľom zabezpečení Účastníci povinní zjavnú
vadu oznámiť Poskytovateľovi najneskôr pri poskytovaní
Služby/ Kurzu (ak už pri poskytovaní Služby je zjavná jej
vadnosť), ostatné vady Služieb musia byť písomne
uplatnené Objednávateľom u Poskytovateľa služieb
najneskôr do 2 dní odo dňa poskytnutia Služieb, inak
akékoľvek nároky Objednávateľa zo zodpovednosti z vád
zanikajú.
V prípade zranenia Objednávateľom zabezpečeného
Účastníka počas jeho prítomnosti v areáli Centra
bezpečnej jazdy v deň poskytovania Kurzu, je
Objednávateľ povinný zaistiť, na vlastné náklady,
doprovod zranenej osoby, ktorá zabezpečí osobné
doklady zraneného, platobné prostriedky, náhradné
oblečenie zraneného, vybaví náležitosti spojené
s ošetrením zraneného v nemocnici a odvoz do miesta
bydliska zraneného. V prípade, že zranený Účastník nemá
príslušné poistenie a nie je schopný v nemocnici vyrovnať
účet za poskytnuté zdravotné služby v hotovosti alebo
inak, je povinný uhradiť tieto náklady Objednávateľ.
Objednávateľom zabezpečený Účastník je povinný mať
uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu (poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom
tretím osobám) vzťahujúce sa aj na Kurz s minimálnym
limitom 100 000,‐ EUR (slovom: jednostotisíc eur).
Účinnosť predmetnej poistnej zmluvy je Objednávateľ (za
všetkých Objednávateľom zabezpečených Účastníkov)
povinný preukázať Poskytovateľovi najneskôr pred
Zahájením Kurzu.
Objednávateľ,
je
povinný
zabezpečiť,
aby
Objednávateľom zabezpečení Účastníci vstupovali
výlučne do nasledovných častí areálu Centra bezpečnej
jazdy: školiace priestory, sociálne zariadenia, reštauračné

zariadenie, recepcia, priestory cvičiska a do tých častí
areálu Centra bezpečnej jazdy, ktoré sú Účastníkovi
výslovne sprístupnené Poskytovateľom (jeho oprávnenou
osobou) (ďalej len „Sprístupnené časti areálu“), pričom
Objednávateľ zodpovedá za bezpečnosť všetkých
Objednávateľom zabezpečených Účastníkov počas celého
trvania Kurzu, a to až do momentu opustenia areálu
Centra bezpečnej jazdy všetkými Objednávateľom
zabezpečenými Účastníkmi. Objednávateľ zodpovedá za
škodu a ujmu spôsobenú porušením povinnosti podľa
tohto odseku. Poskytovateľ je oprávnený, kedykoľvek
počas doby trvania Kurzu, vykonať kontrolu dodržiavania
zásad bezpečnosti. Poskytovateľ (ním poverená osoba) je
oprávnený vykázať z areálu Centra bezpečnej jazdy
Objednávateľom zabezpečeného Účastníka v prípade, že
podľa úvahy poverenej osoby Poskytovateľa, ktorýkoľvek
Objednávateľom zabezpečený Účastník ohrozuje
bezpečnosť ostatných osôb prítomných v areáli Centra
bezpečnej jazdy a/alebo bezpečnosť ostatných
Objednávateľom zabezpečených Účastníkov a/alebo
bezpečnosť ktoréhokoľvek iného Účastníka alebo osoby,
prítomnej v areáli Centra bezpečnej jazdy, môže byť alebo
je ohrozená.
7. Spôsob vstupu a obsluhovania riadiaceho strediska
jednotlivých
modulov
cvičiska
je
stanovený
v Prevádzkovom poriadku Poskytovateľa.
8. V prípade vzniku škody Objednávateľovi z dôvodu
porušenia
ustanovení Rámcovej zmluvy a/alebo
Osobitnej dohody alebo VOP zo strany Poskytovateľa má
Objednávateľ nárok na náhradu škody najviac (celkovo za
všetky porušenia) vo výške predstavujúcej Cenu za Kurz,
ku ktorému sa porušenie vzťahuje.
9. Objednávateľ je povinný zabezpečiť si (počas každého
Kurzu) stráženie vecí vnesených Objednávateľom
zabezpečenými Účastníkmi do areálu Centra bezpečnej
jazdy, a to na vlastné náklady.
10. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby Objednávateľ a
všetci Objednávateľom zabezpečení Účastníci opustili
areál Centra bezpečnej jazdy najneskôr do 1 (jednej)
hodiny od skončenia každého Kurzu.

ČLÁNOK IV.
VYSIELACIE PRÁVA, PROPAGÁCIA
1. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného
súhlasu
Poskytovateľa
vyhotovovať,
vystavovať, rozširovať, sprístupňovať, uverejňovať
a/alebo inak používať obrazové, zvukové, zvukovo‐
obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z ktoréhokoľvek
Kurzu a/alebo akákoľvek iné záznamy zachytávajúce aj
areál Centra bezpečnej jazdy (jeho ktorúkoľvek časť)
(ďalej len „ZÁZNAMY“). Objednávateľ je povinný
zabezpečiť, aby Záznamy nevyhotovovali a žiadnym
spôsobom nepoužívali ani Objednávateľom zabezpečení
Účastníci.
2. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Poskytovateľa a bez predchádzajúcej

SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava Slovenská republika
IČO: 44 407 793 | IČ DPH: SK2022690934
www.slovakiaring.sk | info@slovakiaring.sk
23

písomnej dohody s Poskytovateľom o odmene za
poskytnutie vysielacích práv, vysielať vyhotovené
Záznamy
prostredníctvom
analógového
a/alebo
digitálneho vysielania televíznou službou a/alebo
prostredníctvom internetu, sociálnych sietí a/alebo iným
obdobne účinným spôsobom šírenia.
3. V prípade uzavretia dohody podľa predchádzajúceho
odseku 2, je Objednávateľ povinný pri vyhotovovaní
Záznamov rešpektovať pokyny Poskytovateľa a žiadnym
spôsobom neohroziť bezpečnosť prevádzky Centra
bezpečnej jazdy a/alebo účastníkov Kurzu a/alebo tretích
osôb nachádzajúcich sa v areáli Centra bezpečnej jazdy.
Zároveň sa Objednávateľ zaväzuje Záznamy vyhotovené
s písomným súhlasom Poskytovateľa použiť výlučne
spôsobom uvedeným v písomnej dohode Poskytovateľa
a Objednávateľa o použití Záznamov, pričom Záznamy
nesmú byť v žiadnom prípade použité spôsobom
vytvárajúcim
nebezpečenstvo
poškodenia
alebo
spôsobom poškodzujúcim dobré meno, povesť a/alebo
goodwill Poskytovateľa a/alebo Centra bezpečnej jazdy
a/alebo spoločnosť SLOVAKIA RING s.r.o., so sídlom:
Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44 154 992 (ďalej len
„SLOVAKIA RING“) a nesmú byť použité v súvislosti
s akýmikoľvek nepravdivými a/alebo negatívnymi a/alebo
nepreukázateľnými informáciami týkajúcimi sa Centra
bezpečnej jazdy, Poskytovateľa, SLOVAKIA RING a/alebo
spriaznených osôb SLOVAKIA RING.
Objednávateľa sa zaväzuje zabezpečiť, aby Záznamy
neboli použité spolu a/alebo v súvislosti (ani ako
ilustračný/ animačný záber sprevádzajúci text a/alebo
hovorené slovo) s informáciami, názormi, komentármi
a inými údajmi (vyjadrenými v printovej a/alebo
elektronickej a/alebo vysielanej podobe), ktoré budú
vyvolávať nebezpečenstvo poškodenia dobrého mena
(goodwillu, povesti)
Centra bezpečnej jazdy,
Poskytovateľa alebo SLOVAKIA RING a/alebo ktoré budú
spôsobilé poškodiť dobré meno (goodwill, povesť) Centra
bezpečnej jazdy, Poskytovateľa alebo SLOVAKIA RING,
a/alebo budú spôsobilé privodiť akúkoľvek ujmu Centru
bezpečnej jazdy, Poskytovateľovi alebo SLOVAKIA RING,
a to bez ohľadu na to, či takéto údaje budú alebo nebudú
pravdivé.
4. Objednávateľ nesmie zakrývať propagačné prostriedky
(materiály) umiestnené v areáli Centra bezpečnej jazdy,
anesmie, bez predchádzajúceho písomného súhlasu
a písomnej dohody s Poskytovateľom o odmene,
umiestniť v areáli Centra bezpečnej jazdy akýkoľvek
propagačný prostriedok Objednávateľa a/alebo tretej
osoby. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby v areáli
Centra
bezpečnej
jazdy
neumiestňovali,
bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa,
propagačné prostriedky ani Objednávateľom zabezpečení
Účastníci.
5. Použitie obchodného mena a/alebo loga (ochrannej
známky) Poskytovateľa a/alebo spoločnosti SLOVAKIA
RING je možné iba s predchádzajúcim písomným
súhlasom Poskytovateľa a/alebo spoločnosti SLOVAKIA

RING. Objednávateľ berie na vedomie, že logo spoločnosti
SLOVAKIA RING, ako aj logo Poskytovateľa, sú
prihláseným označením, chráneným aj v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 506/2009 Z.z.
o ochranných známkach.
6. Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi oprávnenie
vyhotovovať, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzene
vystavovať, rozširovať, sprístupňovať (a to aj
prostredníctvom internetu), uverejňovať, upravovať
a/alebo inak používať obrazové, zvukové, zvukovo‐
obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z každého Kurzu
obsahujúce aj (i) priebeh Kurzu, (ii) obchodné meno,
značku, ochrannú známku a/alebo logo Objednávateľa
a/alebo (iii) zobrazenia (podobizne) Objednávateľa ako aj
Objednávateľom
zabezpečených
Účastníkov.
Poskytovateľ je oprávnený právo podľa tohto bodu
previesť a/alebo postúpiť na tretiu osobu. Objednávateľ
vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť Poskytovateľovi
práva podľa tohto odseku.
7. V prípade, že sa ukáže ktorékoľvek vyhlásenie
Objednávateľa, podľa Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej
dohody alebo VOP, ako nepravdivé alebo Objednávateľ
poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v týchto
zmluvách alebo týchto VOP, Poskytovateľ má právo od
Objednávateľa požadovať náhradu škody a ujmy, ktorá
mu v dôsledku nepravdivosti vyhlásenia alebo porušenia
týchto VOP alebo porušenia práv tretích osôb vznikla, a to
vo výške podľa vyčíslenia Poskytovateľa. V prípade
uplatňovania práv tretích osôb voči Poskytovateľovi je
Objednávateľ povinný vynaložiť maximálne úsilie za
účelom
dosiahnutia
mimosúdneho
urovnania
vzniknutého sporu, ako aj na ochranu práv a záujmov
Poskytovateľa a Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť všetky
finančné nároky vznesené tretími osobami voči
Poskytovateľovi v súvislosti s ktorýmkoľvek Kurzom,
vrátane nárokov týkajúcich sa záznamov podľa
predchádzajúceho odseku 6 (ako aj ich následného
použitia Poskytovateľom).
8. Poskytovateľ je oprávnený uspokojiť svoj nárok
(pohľadávku) na úhradu škody a/alebo inej ujmy
vzniknutý
v dôsledku
porušenia
povinností
Objednávateľom a/alebo v dôsledku nepravdivosti
vyhlásení Objednávateľa z akejkoľvek Objednávateľom
uhradenej Ceny (jej časti). V prípade uspokojenia nároku
Poskytovateľa na úhradu škody spôsobom podľa
predchádzajúcej vety je Objednávateľ povinný v lehote
stanovenej Poskytovateľom doplatiť časť Ceny, ktorú
Poskytovateľ použil na uspokojenie svojho nároku.

ČLÁNOK V.
STORNO PODMIENKY
1. Záväzky týkajúce sa Kurzu zanikajú riadnym a včasným
splnením všetkých záväzkov vyplývajúcich zo Rámcovej
zmluvy a/alebo Osobitnej dohody a týchto VOP. To
neplatí, ak dôjde k ukončeniu týchto zmlúv oprávneným
jednostranným právnym úkonom zmluvnej strany alebo
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dohodou.
2. Objednávateľ môže, najneskôr do 5. (piateho) dňa pred
prvým dňom konania príslušného Kurzu, zrušiť Rámcovú
zmluvu
a/alebo
Osobitnú
dohodu
úhradou
stornopoplatku (odstupného) podľa nasledujúceho
odseku 3 tohto článku VOP. Za deň účinnosti zrušenia
Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej dohody sa v takomto
prípade považuje deň kumulatívneho splnenia
nasledovných podmienok: prijatie písomného oznámenia
Objednávateľa Poskytovateľom, že Objednávateľ svoje
právo zrušiť Rámcovú zmluvu a/alebo Osobitnú dohodu
využíva a úhrada odstupného vo výške podľa
nasledujúceho odseku 3 tohto článku VOP.
3. Odstupné podľa predchádzajúceho odseku 2 predstavuje
3.1 v prípade odstúpenia aspoň 61 dní pred prvým
dňom konania príslušného Kurzu: 20% z celkovej
Ceny za Kurz (vrátane DPH);
3.2 v prípade odstúpenia menej ako 61 dní a zároveň
aspoň 4 dni pred prvým dňom konania príslušného
kurzu: 60% z celkovej Ceny za Kurz (vrátane DPH);
3.3 v prípade odstúpenia menej ako 4 dni pred prvým
dňom konania príslušného Kurzu: 80% z celkovej
Ceny za Kurz (vrátane DPH).
Povinnosť zaplatiť odstupné a Objednávateľom už
uhradená Cenu za Kurz a/alebo uhradená časť Ceny za
Kurz sa navzájom započítavajú.
4. V prípadoch, kedy tieto VOP a/alebo Rámcová zmluva
a/alebo Osobitná dohoda určujú nárok Poskytovateľa voči
Objednávateľovi na úhradu zmluvnej pokuty, nie je tým
dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody v plnej
výške.
5. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy
a/alebo Osobitnej dohody uzatvorenej s Objednávateľom
v prípade ak:
5.1 Objednávateľ
a/alebo
ktorýkoľvek
z Objednávateľom zabezpečených Účastníkov užíva
Sprístupnené časti areálu v rozpore so Rámcovou
zmluvou a/alebo Osobitnou dohodou, VOP, alebo
Prevádzkovým poriadkom;
5.2 Objednávateľ
a/alebo
ktorýkoľvek
z Objednávateľom zabezpečených Účastníkov poruší
záväzky podľa Časti III. článok I. odseku 4 a/alebo
odseku 5 a/alebo odseku 6 týchto VOP;
5.3 Objednávateľ je v omeškaní s úhradou Ceny za Kurz
o viac ako 3 dni;
5.4 Objednávateľ
a/alebo
ktorýkoľvek
z Objednávateľom
zabezpečených
Účastníkov
akokoľvek poruší ustanovenia Rámcovej zmluvy
a/alebo Osobitnej dohody, VOP, Prevádzkového
poriadku, pokyny Poskytovateľa alebo oprávnenej
osoby Poskytovateľa;
5.5 Objednávateľ
a/alebo
ktorýkoľvek
z Objednávateľom
zabezpečených
Účastníkov
nepreukáže splnenie podmienok podľa Časti
III.článku III. odseky 5 alebo 6 týchto VOP;
5.6 Objednávateľ
a/alebo
ktorýkoľvek
z Objednávateľom
zabezpečených
Účastníkov

nepreukáže splnenie podmienok podľa Časti
III.článku VI. odsek 5 týchto VOP;
5.7 vznikne oprávnenie Poskytovateľa vykázať z areálu
Centra
bezpečnej
jazdy
ktoréhokoľvek
Objednávateľom zabezpečeného Účastníka podľa
Časti III. článku VI. odsek 3 a/alebo odsek 6 týchto
VOP alebo podľa Časti III. článku III. odsek 6 týchto
VOP;
5. A)
V prípadoch podľa bodov 5.1 až 5.7 vzniká zároveň
Poskytovateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty, a to vo
výške predstavujúcej Cenu za Kurz.
5.8 v prípade vis maior, ktorá bráni v podstatnej miere
splneniu záväzkov Poskytovateľa v dohodnutých
termínoch. Za vis maior sa pre účely týchto VOP
považuje aj nemožnosť užívania areálu Centra
bezpečnej jazdy (ktorejkoľvek časti), a to aj z dôvodu
nemožnosti užívania areálu Centra bezpečnej jazdy
(ktorejkoľvek časti) pre účely určené v Rámcovej
zmluve a/alebo Osobitnej dohode z dôvodu
nesplnenia bezpečnostných požiadaviek alebo iných
požiadaviek orgánov štátnej správy alebo orgánov
verejnej moci. V tomto prípade si zmluvné strany
buď dohodnú iný termín poskytnutia Služieb (Kurzu)
alebo budú Objednávateľovi vrátené platby ním
poskytnuté na základe Rámcovej zmluvy a/alebo
Osobitnej dohody.
5.9 v prípade nemožnosti alebo nevhodnosti užívania
areálu Centra bezpečnej jazdy z dôvodu vád (vrátane
technickej poruchy). V tomto prípade budú
Objednávateľovi vrátené platby ním poskytnuté na
základe Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej dohody,
s výnimkou ak nemožnosť alebo nevhodnosť
užívania areálu Centra bezpečnej jazdy bola
spôsobená činnosťou alebo v dôsledku činnosti
Objednávateľa
a/alebo
Objednávateľom
zabezpečených Účastníkov (v tomto prípade vzniká
Poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške
podľa bodu 5.A) tohto odseku 5., ako aj nárok na
náhradu škody v plnej výške.
5.10 kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. V tomto prípade,
(i) ak dôjde k odstúpeniu pred začiatkom Kurzu, budú
Objednávateľovi vrátené platby (Cenu za Kurz) ním
poskytnuté na základe Rámcovej zmluvy a/alebo
Osobitnej dohody, (ii) ak dôjde k odstúpeniu po
začiatku Kurzu, bude Objednávateľovi vrátená
proporcionálna časť platby (Ceny za Kurz) ním
poskytnutá na základe Rámcovej zmluvy a/alebo
Osobitnej dohody, a to podľa rozsahu poskytnutých
Služieb.

ČLÁNOK VI.
BEZPEČNOSŤ
1. Objednávateľ/ Účastník je povinný dodržiavať podmienky
stanovené Poskytovateľom. Objednávateľ potvrdzuje, že
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2.

3.

4.

5.

sa pred uzavretím Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej
dohody riadne oboznámil s danými VOP.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci
Objednávateľom zabezpečení Účastníci používali len tie
vozidlá, ktoré sú v dobrom technickom stave, neunikajú
z nich kvapaliny a majú riadne nahustené pneumatiky
a aby boli vybavení vhodným výstrojom. Objednávateľ je
povinný zabezpečiť, aby všetci Objednávateľom
zabezpečení Účastníci disponovali počas celého trvania
Kurzu platným vodičským oprávnením pre ten druh
vozidla, na ovládanie ktorého je zameraný príslušný Kurz.
Poskytovateľ je oprávnený, kedykoľvek počas doby
trvania Kurzu, vykonať kontrolu motorových vozidiel,
iných strojov alebo výstroja používaných Účastníkmi
v areáli Centra bezpečnej jazdy. Poskytovateľ (ním
poverená osoba) je oprávnená vykázať z areálu Centra
bezpečnej jazdy Objednávateľom zabezpečeného
Účastníka v prípade, že Účastník vnesie do areálu Centra
bezpečnej jazdy stroj (alebo iné zariadenie alebo vec)
alebo vykoná/ plánuje vykonať jazdu vo výstroji, ktorý
podľa úvahy Poskytovateľa (ním poverenej osoby) nie je
vhodný alebo bezpečný na používanie v areáli Centra
bezpečnej jazdy a/alebo na účely stanovené Rámcovou
zmluvou a/alebo Osobitnou dohodou.
Objednávateľ berie na vedomie, že areál Centra
bezpečnej jazdy môže byť sústavne monitorovaný
prostredníctvom videozáznamu alebo audiozáznamu
(kamerový
systém).
Objednávateľ
súhlasí
s vyhotovovaním videozáznamu alebo audiozáznamu
podľa predchádzajúcej vety; Objednávateľ sa zaväzuje
oboznámiť a zabezpečiť súhlas všetkých Objednávateľom
zabezpečených
Účastníkov
s vyhotovovaním
predmetných záznamov. Objednávateľ súhlasí s použitím
predmetných záznamov na účely akéhokoľvek súdneho,
trestného, správneho alebo iného konania (a to aj ako
dôkazného prostriedku), ako aj iného konania vedeného
orgánmi štátnej správy a orgánmi verejnej moci.
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť súhlas všetkých
Objednávateľom zabezpečených Účastníkov s použitím
predmetných záznamov (aj v prípade, že bude obsahovať
záznam Objednávateľom zabezpečených Účastníkov) na
účely akéhokoľvek súdneho, trestného, správneho alebo
iného konania (a to aj ako dôkazného prostriedku), ako aj
iného konania vedeného orgánmi štátnej správy
a orgánmi verejnej moci.
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť písomné vyhlásenie
všetkých Objednávateľom zabezpečených Účastníkov,
ktorým Objednávateľom zabezpečený Účastník vyhlási, aj
to, že si je vedomý existencie objektívneho
nebezpečenstva,
nepredvídateľných
okolností
a všeobecnej nebezpečnosti motoristického športu, že
disponuje strojom a výstrojom spĺňajúcim všetky
požiadavky bezpečnosti, že je zdravotne spôsobilý
zúčastniť sa Kurzu a jazdy, že sa oboznámil s technickými
parametrami cvičiska Centra bezpečnej jazdy a zaviaže sa
rešpektovať všetky inštrukcie a nariadenia Poskytovateľa
a osôb poverených Poskytovateľom prevádzkou Centra

bezpečnej jazdy. Vzor vyhlásenia tvorí súčasť týchto VOP
ako Príloha č. 1. Poskytovateľ (ním poverený zástupca) je
oprávnený kedykoľvek počas doby trvania Kurzu vykázať
z areálu Centra bezpečnej jazdy Objednávateľom
zabezpečeného Účastníka v prípade, že má podozrenie,
že ktorýkoľvek Objednávateľom zabezpečený Účastník
nesplnil podmienky, ktoré sú uvedené vo vyhlásení podľa
tohto odseku a/alebo nepotvrdil svojím podpisom
uvedené vyhlásenie.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetci
Objednávateľom zabezpečení Účastníci rešpektovali
všetky inštrukcie a nariadenia Poskytovateľa a osôb
poverených
Poskytovateľom
prevádzkou
Centra
bezpečnej jazdy, vrátane všetkých bezpečnostných
nariadení. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, aby
všetci Objednávateľom zabezpečení Účastníci jazdili na
parkovisku areálu Centra bezpečnej jazdy maximálnou
rýchlosťou 30km/h a zároveň, aby sa zdržali na parkovisku
prudkého brzdenia (s výnimkou potreby prudkého
brzdenia z dôvodu vyskytnutia náhlej prekážky v smere
jazdy vozidla), prudkého zrýchlenia, zámernej jazdy
šmykom a driftovania. Poskytovateľ (ním poverená
osoba) je oprávnený vykázať z areálu Centra bezpečnej
jazdy ktoréhokoľvek Objednávateľom zabezpečeného
Účastníka v prípade, že Objednávateľom zabezpečený
Účastník nerešpektuje/ nesplní a/alebo sa neriadi
akoukoľvek inštrukciou alebo nariadením Poskytovateľa
(Poskytovateľom poverených osôb).
7. V prípade vykázania Objednávateľom zabezpečeného
Účastníka podľa Časti III. článku VI. odseku 3 a/alebo
odseku 5 a/alebo odseku 6 a/alebo Časti III. článku III. ods.
6 VOP, nevzniká Objednávateľovi nárok na vrátenie
uhradenej Ceny za Kurz (ani žiadnej jej časti), ani žiadnej
inej náhrady, či odškodnenia.

ČLÁNOK VII.
OSTATNÉ USTANOVENIA
1. Poskytovateľ je oprávnený uverejniť vo vlastných
propagačných materiáloch (prostriedkoch) a/alebo
v propagačných prostriedkoch spoločnosti SLOVAKIA
RING údaje o konaní ktoréhokoľvek Kurzu a o účastníkoch
či zadávateľoch Kurzu (vrátane Objednávateľa), ako aj
uverejniť záznamy (ich časti) z predmetného Kurzu, a to aj
prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa a/alebo
spoločnosti SLOVAKIA RING (a to časovo a teritoriálne
neobmedzene).
2. Objednávateľ zároveň vyhlasuje, že poskytnutím Služieb
(Kurzu), nedôjde (i) k akýmkoľvek ujmám na zdraví
Objednávateľom zabezpečených Účastníkov alebo iných
fyzických osôb, ani (ii) k akýmkoľvek škodám na majetku
Poskytovateľa
Objednávateľom
zabezpečených
Účastníkov alebo tretích osôb, ani (iii) neoprávneným
zásahom do práv tretích osôb vrátane práv na ochranu
proti nekalej súťaži, všeobecných osobnostných práv,
priemyselných práv a práv na označenie. Objednávateľ sa
ako sľubujúci podľa § 725 Obchodného zákonníka
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zaväzuje, že odškodní Poskytovateľa ako príjemcu sľubu
za škody spôsobené z titulu akýchkoľvek oprávnených
finančných nárokov tretích osôb voči Poskytovateľovi ako
poskytovateľovi Služieb z dôvodu poskytnutia Služieb
podľa Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej dohody, a to
najmä, nie však výlučne zaplatením akejkoľvek platby
alebo
iným
plnením
uplatneným
voči
Poskytovateľovi. Objednávateľ ako sľubujúci potvrdzuje,
že žiadal Poskytovateľa ako príjemcu sľubu, aby sa
spoľahol na sľub odškodnenia Objednávateľa, pričom
Poskytovateľ, ako príjemca sľubu, nebol povinný uzavrieť
s Objednávateľom Rámcovú zmluvu a/alebo Osobitnú
dohodu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že
ustanovenia Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej dohody
a VOP, týkajúce sa zmluvnej pokuty alebo náhrady škody
(a inej ujmy) nijako neobmedzujú nárok Poskytovateľa na
odškodnenie podľa tohto odseku.
3. Všetky oznámenia (vrátane odstúpenia Poskytovateľa)
medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k Rámcovej
zmluve a/alebo Osobitnej dohode a/alebo VOP, alebo
ktoré majú byť urobené Poskytovateľom na základe
Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej dohody a/alebo VOP,
a sú urobené Poskytovateľom v písomnej forme a zaslané
doporučene prostredníctvom registrovaného poštového
styku, na adresu Objednávateľa uvedenú pri
uzatváraní Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej dohody
alebo na adresu Zástupcu prijímateľa služieb uvedenú
v Rámcovej zmluve a/alebo Osobitnej dohode (to v
prípade, že sa oznámenia týkajú Kurzu dohodnutého
Rámcovou zmluvou a/alebo Osobitnou dohodou), sa
považujú za doručené tretí deň po ich preukázateľnom
odoslaní v súlade s touto vetou. Zaslanie písomnosti na
túto adresu sa považuje za splnenú aj v prípade zmeny
sídla/ bydliska Objednávateľa, ak o tejto skutočnosti
Objednávateľ Poskytovateľa písomne nevyrozumel.

4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je: Príloha č. 1 –
Vyhlásenie Účastníka Kurzu.

SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
Uverejnené na stránke www.slovakiaring.sk
dňa 1.8.2018
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Príloha č. 1
k Všeobecným obchodným podmienkam, 2.časti,
spoločnosti SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
so sídlom Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44 407 793
(ďalej len „VOP“)
VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA AKCIE
Meno: ____________________________________

Priezvisko____________________________________________

Dátum narodenia: ___________________________

Bydlisko: _______________________________________________

Číslo občianskeho preukazu: ___________________

Tel. číslo: _______________________________________________

Email: _____________________________________

Auto

Moto

(ďalej len „Účastník“)

(ďalej len „Účastník“) týmto vyhlasuje nižšie uvedené skutočnosti a zaväzuje sa plniť záväzky Účastníka uvedené nižšie:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Účastník sa zúčastňuje Kurzu v areáli Centra bezpečnej jazdy (pričom Centrom bezpečnej jazdy sa, pre účely tohto vyhlásenia, rozumejú aj výučbové priestory
zabezpečené spoločnosťou SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o., so sídlom Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44 407 793 (ďalej len „AGENCY“), jednotlivé moduly a časti
cvičiska prevádzkované spoločnosťou AGENCY, sociálne zariadenia, parkovisko, príslušenstvo a súčasti uvedených objektov, a to vrátane spoločnosťou AGENCY
vymedzených častí areálu Automotodrómu SLOVAKIA RING v Orechovej Potôni; [ďalej len „Centrum bezpečnej jazdy“])na vlastné nebezpečenstvo. Účastník berie na
vedomie a súhlasí, že spoločnosť AGENCY nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú Účastníkovi alebo tretej osobe jazdou Účastníka
počas praktickej časti výučby Kurzu. Účastník vyhlasuje, že plne zodpovedá za škody a ujmy ním spôsobené. Účastník sa zaväzuje počínať si tak, aby nedošlo pri jazde
Účastníka ku škode na zdraví, majetku, prírode či životnému prostrediu a správať sa ohľaduplne k ostatným účastníkom pohybujúcim sa v areáli Centra bezpečnej
jazdy. Účastník potvrdzuje, že preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za akékoľvek škody a ujmy ním spôsobené pri vykonávaní jazdy alebo používaní vozidla na
cvičisku a ostatnej časti areálu Centra bezpečnej jazdy. Účastník vyhlasuje, že vykoná všetky potrebné opatrenia k minimalizácii nebezpečenstva úrazu jeho osoby a
osôb v jeho blízkosti a bude dodržiavať pokyny udelené mu osobami zastupujúcimi spoločnosť AGENCY. Účastník potvrdzuje, že bol osobou poverenou AGENCY
upovedomený o povahe cvičiska, na ktorom sa realizujú jazdy, vrátane bezpečnostných, zdravotných a akýchkoľvek iných rizík a nástrah súvisiacich s jeho využitím.
Účastník berie na vedomie, že areál Centra bezpečnej jazdy nie je verejná komunikácia a na jazdu po cvičisku v Centre bezpečnej jazdy sa nemusí vzťahovať zákonné
ani zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu / havarijné poistenie.
Účastník vyhlasuje, že je držiteľom platného vodičského oprávnenia pre ten druh vozidla/ motocykla, na ovládanie ktorého je zameraný Kurz, ktorého sa Účastník
zúčastňuje a/alebo na ktorom Účastník absolvuje praktickú časť Kurzu, ďalej vyhlasuje, že nie je a nebude počas jazdy pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky,
ani v stave zníženej pozornosti a koncentrácie. Účastník súhlasí s tým, že AGENCY je oprávnená kedykoľvek počas prítomnosti Účastníka v areáli Centra bezpečnej jazdy
vykonať dychovú skúšku a Účastník sa zaväzuje túto skúšku neodmietnuť. Účastník garantuje, že vozidlo, ktorým bude jazdiť na cvičisku Centra bezpečnej jazdy je
v dobrom technickom stave, neunikajú a nebudú z neho unikať žiadne kvapaliny a má riadne nahustené pneumatiky. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že
AGENCY má výhradné právo nepripustiť vozidlo alebo Účastníka k jazde po cvičisku alebo Účastníka bez náhrady z jazdy po cvičisku vylúčiť.
Účastník vyhlasuje, že si je vedomý existencie objektívneho nebezpečenstva, zdravotných a akýchkoľvek iných rizík a nástrah, nepredvídateľných okolností a všeobecnej
nebezpečnosti motoristickej dopravy a športu, že disponuje strojom a odevom spĺňajúcim všetky požiadavky bezpečnosti, že je zdravotne spôsobilý zúčastniť sa jazdy
na cvičisku a že sa oboznámil s technickými parametrami cvičiska.
Účastník potvrdzuje, že súhlasí s tým, že AGENCY (spoločnosťou AGENCY poverený zástupca) je oprávnená kedykoľvek vykázať z priestorov areálu Centra bezpečnej
jazdy Účastníka v prípade, že má podozrenie, že Účastník nesplnil podmienky, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení.
Účastník berie na vedomie, že:
- areál Centra bezpečnej jazdy môže byť monitorovaný prostredníctvom kamerového systému na účely oprávnených záujmov AGENCY alebo tretej strany. Ďalšie
informácie o spracúvaní osobných údajov pri prevádzkovaní kamerového systému sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach v časti
„SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV“.
- AGENCY bude v rámci oprávneného záujmu spracúvať účastníkom poskytnuté osobné údaje na účely kontaktovania a poskytovania cielených informácií,
upozornení a/alebo oznamov o konaní akcií, kurzov, podujatí a/alebo o súvisiacich službách poskytovaných AGENCY, a to formou elektronickej komunikácie
(telefonicky, SMS/MMS/e‐mail a pod.). AGENCY môže využiť aj kontaktovanie účastníka na účely uvedené v tomto bode formou zasielania písomností na vyššie
uvedené adresy. Cielenie obchodno‐marketingovej komunikácie je vykonávané v minimálnom rozsahu a to zvyčajne na základe prvotných informácií o záujme
účastníka (napr. záujem o produkty alebo služby „AUTO“ alebo o služby „MOTO“ a pod.). Účastník môže namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely
priameho marketingu. Ak účastník uplatní námietku voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, AGENCY nebude osobné údaje na účely priameho
marketingu spracúvať.
- AGENCY zverejňuje informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu čl. 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. 2016/679 (GDPR) vo
Všeobecných obchodných podmienkach, aktualizované a podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov AGENCY zverejňuje na webovom sídle:
www.slovakiaring.sk a vo vybraných verejne prístupných priestoroch (vrátane priestorov, kde AGENCY získava osobné údaje). Poskytnutím svojich osobných
údajov a podpísaním tohto vyhlásenia Účastník prehlasuje, že sa oboznámil s týmito informáciami o spracúvaní osobných údajov, porozumel im a je si vedomí
svojich práv ako dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Účastník sa zaväzuje dodržiavať aj nasledovné pravidlá:
7.
Účastník v automobile je povinný použiť bezpečnostný pás. Pri jazde na motocykli je Účastník povinný mať kombinézu s chráničmi, jazdeckú obuv, rukavice a prilbu;
vybavenie musí byť určené k jazde na motocykli.
8.
Účastník smie na cvičisko Centra bezpečnej jazdy vychádzať alebo vchádzať len na miestach k tomu určených. Je povinný dbať na pokyny pracovníkov AGENCY
zaisťujúcich prevádzku na cvičisku a ísť po cvičisku len v určenom smere.
9.
Účastník je povinný prispôsobiť jazdu na cvičisku pokynom pracovníka AGENCY, svojim schopnostiam, stavu vozidla a aktuálnym klimatickým podmienkam. Pre jazdu
na rýchlostnej dráhe platia ustanovenia zákona č. 106/2018 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení.
10. Na cvičisku nesmie Účastník náhle a bezdôvodne spomaliť jazdu. V prípade nutnosti musí bezpečne opustiť cvičisko.
11. V prípade havárie vozidla je Účastník povinný predviesť vozidlo na technickú prehliadku, inak nebude Účastník opätovne pripustený na cvičisko.
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12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

Zahájenie a ukončenie jazdy sa zaväzuje Účastník vykonať v súlade s pokynmi pracovníkov AGENCY a v súlade so signalizáciou.
Účastník sa zaväzuje jazdiť takým spôsobom, aby neohrozil ani neobmedzil iných účastníkov pohybujúcich sa po cvičisku.
Účastník je povinný dodržiavať pokyny pracovníkov AGENCY, a to po celú dobu pobytu v areáli Centra bezpečnej jazdy. Účastník zodpovedá za členov svojho sprievodu
a ich správanie, ako aj prípadné škody a ujmy nimi spôsobené a/alebo zapríčinené.
Účastník berie na vedomie, že je oprávnený vstupovať výlučne do tých častí areálu Centra bezpečnej jazdy, ktoré boli spoločnosťou AGENCY (oprávneným zástupcom spoločnosti AGENCY)
Účastníkovi výslovne sprístupnené, t.j. k vstupu do týchto častí obdržal výslovný súhlas.
Účastník nie je oprávnený, počas pohybu (prítomnosti) v areáli Centra bezpečnej jazdy, vyhotovovať obrazové (fotografické), zvukové alebo zvukovoobrazové
záznamy. Účastníkovi je zakázané počas pohybu (prítomnosti) v areáli Centra bezpečnej jazdy manipulovať s otvoreným ohňom, nosiť a/alebo držať zbraň (vrátane
strelných a bodných zbraní) a výbušné látky alebo materiál, vnášať a požívať alkoholické nápoje a iné omamné alebo psychotropné látky.
Účastník je povinný sa zúčastniť na rozprave (inštruktáži) pred zahájením jazdenia na cvičisku v areáli Centra bezpečnej jazdy.
Účastník potvrdzuje, že pred zahájením jazdenia sa zúčastnil inštruktáže ohľadne bezpečnosti jazdy po cvičisku, organizácie jazdy na cvičisku a oboznámil sa
s technickými parametrami cvičiska.
Účastník sa zaväzuje rešpektovať všetky inštrukcie a nariadenia spoločnosti AGENCY a osôb poverených spoločnosťou AGENCY prevádzkou Centra bezpečnej jazdy,
vrátane bezpečnostných nariadení a zákazu bezohľadnej jazdy. Účastník sa ďalej zaväzuje jazdiť na parkovisku, ktoré je súčasťou Centra bezpečnej jazdy (ďalej len
„Parkovisko“) maximálnou rýchlosťou 30km/h a zároveň sa zaväzuje zdržať sa na Parkovisku prudkého brzdenia (s výnimkou potreby prudkého brzdenia z dôvodu
vyskytnutia náhlej prekážky v smere jazdy vozidla), prudkého zrýchlenia, zámernej jazdy šmykom a driftovania. Účastník sa zaväzuje, v prípade porušenia
ktoréhokoľvek záväzku Účastníka uvedeného v tomto vyhlásení (vrátane tohto bodu 19.) uhradiť AGENCY pokutu vo výške 500,‐EUR (slovom: päťsto eur), a to za
každé porušenie zvlášť, pričom túto pokutu sa Účastník zaväzuje uhradiť AGENCY bezodkladne (pred opustením areálu Centra bezpečnej jazdy) po výzve (aj ústnej)
spoločnosti AGENCY (alebo spoločnosťou AGENCY poverenej osoby) na úhradu zmluvnej pokuty. V prípade vzniku škodu má AGENCY zároveň nárok na náhradu
vzniknutej škody v plnej výške.
Účastník potvrdzuje, že súhlasí s tým, že AGENCY (spoločnosťou AGENCY poverený zástupca) je oprávnená kedykoľvek vykázať z priestorov areálu Centra bezpečnej
jazdy Účastníka v prípade, že má podozrenie, že Účastník porušil záväzky Účastníka uvedené v tomto bode 19. tohto vyhlásenia.
Účastník sa zaväzuje rešpektovať všetky inštrukcie a nariadenia spoločnosti AGENCY a pracovníkov RTP (rýchlej technickej pomoci) pri odstraňovaní nepojazdných
vozidiel. AGENCY pri odstraňovaní nepojazdných vozidiel nepreberá zodpovednosť za prípadné škody ktoré môžu touto činnosťou vzniknúť. Účastník potvrdzuje, že
sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, 2. časťou, vydanými AGENCY (ďalej len „VOP“) a Prevádzkovým poriadkom vydaným AGENCY, porozumel
im a zaväzuje sa plniť povinnosti v nich stanovené „Účastníkom“ (t.j. osobám v právnom postavení Účastníka).
Spory alebo nezhody pri interpretácií alebo plnení ustanovení tohto Vyhlásenia, ako aj všetky spory vyplývajúce/ súvisiace s poskytnutím Kurzu Účastníkovi a/alebo
vykonaním jazdy na cvičisku Centra bezpečnej jazdy Účastníkom a/alebo akýchkoľvek nárokov Účastníka alebo AGENCY týkajúcich sa vykonania jazdy a/alebo
poskytnutia Kurzu a/alebo platnosti tohto Vyhlásenia a/alebo vzťahov založených týmto Vyhlásením, budú podliehať výhradne jurisdikcii slovenských súdov. Vzťahy
založené/ vzniknuté/ súvisiace s vykonaním/ vykonávaním jazdy Účastníka na cvičisku Centra bezpečnej jazdy, ako aj vzťahy založené týmto Vyhlásením a/alebo
prijatím služieb poskytovaných spoločnosťou AGENCY sa spravujú slovenským právnym poriadkom.

V Bratislave, dňa ______________________________

Podpis účastníka: ___________________________________

Súhlas so zverejňovaním záznamov z Jazdy Účastníka
Účastník súhlasí, aby AGENCY vyhotovovala, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzene vystavovala, rozširovala, sprístupňovala (a to aj prostredníctvom internetu),
uverejňovala, upravovala a/alebo inak použila obrazové, zvukové, zvukovo‐obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z Jazdy účastníka obsahujúce aj (i) priebeh Jazdy, (ii)
obchodné meno, značku, ochrannú známku a/alebo logo Účastníka (iii) zobrazenia (podobizne) účastníka (iv) vozidlo účastníka. Účastník vyhlasuje, že je oprávnený
poskytnúť AGENCY práva podľa tohto odseku.
Účastník súhlasí, aby AGENCY uverejnila vo vlastných propagačných materiáloch (prostriedkoch) a/alebo v propagačných prostriedkoch spoločnosti SLOVAKIA RING údaje
o konaní Jazdy a o vykonávateľovi Jazdy, ako aj uverejniť Záznamy (ich časti) z predmetných Jázd, a to aj prostredníctvom webovej stránky AGENCY a/alebo spoločnosti
SLOVAKIA RING (a to časovo a teritoriálne neobmedzene).
Súhlas účastník udeľuje súhlas dobrovoľne, t.j. Účastník nie je povinný súhlas AGENCY udeliť. Osobné údaje sú spracúvané na základe tohto súhlasu do jeho odvolania
Účastníkom. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. AGENCY akceptuje akúkoľvek formu odvolania súhlasu, ak je dotknutá osoba, ktorá súhlas odvoláva,
jednoznačne identifikovateľná. Osobné údaje sú poskytované najmä nasledovným príjemcom: sprostredkovatelia podieľajúci sa na vyhotovovaní záznamov a ich
spracovania v mene AGENCY, poskytovatelia internetových služieb, reklamné a mediálne agentúry a pod..

V Bratislave, dňa _________________

Podpisúčastníka: ___________________________________
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3.ČASŤ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK
AREÁL SLOVENSKÉHO KARTINGOVÉHO CENTRA

I.
1.

2.
3.

II.

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
(ďalej len "VOP") upravujú v zmysle § 273 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ObZ“) vzájomné práva a
povinnosti zmluvných strán z Rámcovej zmluvy o
poskytnutí služieb a nájme uzavretej medzi AGENCY
ako poskytovateľom služieb (ďalej len „Poskytovateľ“)
a ďalšou fyzickou alebo právnickou osobou ako
prijímateľom služieb (ďalej len „Prijímateľ“) (ďalej len
„Rámcová zmluva“) a Osobitnej dohody pre Akciu
alebo Osobitných dohôd pre akciu uzatvorených
medzi Poskytovateľom a Prijímateľom (ďalej len
„Osobitná dohoda“ alebo „Osobitné dohody“ v
príslušnom gramatickom tvare). Rámcová zmluva a
Osobitné dohody sa týkajú poskytnutia Služieb
špecifikovaných v Osobitných dohodách a/alebo
prenechania do dočasného užívania v Rámcovej
zmluve špecifikovaných zariadení Slovenského
kartingového centra (Predmet nájmu), a to najmä (nie
však výlučne) za účelom poskytnutia Služieb
špecifikovaných v Osobitných dohodách.
Odchylné ustanovenia Rámcovej zmluvy
majú
prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou
Rámcovej zmluvy a Osobitných dohôd. VOP sú
vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku; v
prípade akýchkoľvek sporov ohľadne výkladu pojmov
a interpretácie pojmov a ustanovení týchto VOP je
rozhodné slovenské znenie VOP.

DEFINÍCIA POJMOV

Slovenské kartingové centrum je súbor nižšie
špecifikovaných nehnuteľností a zariadení Slovenského
kartingového centra v Orechovej Potôni, ktoré sú potrebné
k motoristickým, športovým alebo kultúrno‐spoločenským
činnostiam a akciám.
Zariadenie Slovenského kartingového centra zahŕňa
kartingovú dráhu, box, parkovisko súťažných strojov
(Paddock), miestnosť pre časomieru a registráciu, dispečing
(Race Control), tribúnu, sociálne zariadenie, vstupný objekt
(reštaurácia, medical centrum), školiace miestnosti, a
všetko zariadenie, príslušenstvo a súčasti uvedených
objektov.
Kartingová dráha je uzavretý okruh (vrátane výjazdových
zón) určený pre testovacie jazdy, motoristické súťaže,
tréningy, a pod.

Služby
Službami sa pre účely týchto VOP rozumejú služby
poskytované Poskytovateľom Prijímateľovi alebo služby,
ktorých
poskytnutie
Prijímateľovi
zabezpečuje
Poskytovateľ, špecifikované v Osobitných dohodách, ako aj
prípadné Plnenie naviac pozostávajúce z poskytnutia
služieb podľa ust. odseku 1 článku IV. týchto VOP.
Nájom
Pojem „nájom“ pre účely VOP a Zmluvy predstavuje
prenechanie Poskytovateľom v Rámcovej zmluve
špecifikovaného Predmetu nájmu do dočasného užívania
Prijímateľovi na dobu Trvania príslušnej Akcie.
Poskytovateľ
Poskytovateľom sa pre účely týchto VOP rozumie
spoločnosť SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o., so sídlom:
Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44 407 793, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro,
vl.č. 24378/T.
Prijímateľ
Prijímateľom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická alebo
právnická osoba v právnom postavení Prijímateľa podľa
Rámcovej zmluvy.
Predmet nájmu
Predmetom nájmu sa pre účely VOP a Rámcovej zmluvy
rozumie súbor nehnuteľností a zariadení špecifikovaných v
odseku 3 článku I Rámcovej zmluvy.
Akcia predstavuje jednotlivú motoristickú, športovú alebo
kultúrno‐spoločenskú udalosť, súťaž, tréning, jazdu a
testovanie, ktoré organizuje Prijímateľ v areáli Slovenského
kartingového centra na základe Rámcovej zmluvy v spojení
s Osobitnou dohodou/ Osobitnými dohodami, a to v dobe
a za podmienok dohodnutých v Rámcovej zmluve,
Osobitnej dohode a týchto VOP. Prijímateľ pritom môže
využiť Predmet nájmu (t.j. zmluvne dohodnuté zariadenie
Slovenského kartingového centra) na účely dohodnuté v
Rámcovej zmluve a prináležia mu práva a povinnosti
vyplývajúce z postavenia organizátora Akcie.
Zahájením Akcie sa pre účely týchto VOP rozumie prvý
vstup Prijímateľa (Prijímateľom poverenej osoby) a/alebo
prvého Účastníka Akcie do priestorov Slovenského
kartingového centra Orechová Potôň v prvý deň konania
príslušnej Akcie.
Účastníkom Akcie sa pre účely Rámcovej zmluvy a týchto
VOP rozumie fyzická osoba, ktorá sa prostredníctvom
Prijímateľa zúčastní priamo poskytnutia Služieb a/alebo sa
zúčastní Akcie formou prítomnosti v Predmete nájmu počas
Trvania Akcie.
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Cena za Akciu predstavuje celkovú odmenu za poskytnutie
Služieb, ako aj poplatok (odmenu) za použitie Predmetu
nájmu počas príslušnej Akcie dohodnutú v príslušnej
Osobitnej dohode.
Ďalšie pojmy použité s veľkým začiatočným písmenom,
nešpecifikované týmito VOP, majú význam definovaný v
Rámcovej zmluve.

III.
1.

2.

6.

Prijímateľ nie je oprávnený prenajať (odovzdať do
užívania) Predmet nájmu tretej osobe bez
predchádzajúceho
písomného
súhlasu
Poskytovateľa.

7.

Prijímateľ nie je oprávnený poskytovať tretím
osobám (vrátane Účastníkov Akcie) akékoľvek služby
a tovary bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Poskytovateľa.

8.

Prijímateľ je povinný počas užívania Predmetu nájmu
bezvýhradne rešpektovať pokyny Poskytovateľa
(oprávnenej osoby Poskytovateľa).

9.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby každý z
Účastníkov Akcie bol nepretržite počas jeho
prítomnosti v areáli Slovenského kartingového
centra počas Trvania Akcie označený spôsobom
uvedeným v odseku 6 článku I. Rámcovej zmluvy.

10.

Prijímateľ je povinný najneskôr do Zahájenia
príslušnej Akcie odovzdať Poskytovateľovi menný
zoznam Účastníkov príslušnej Akcie s uvedením ich
mena a priezviska a s ich rozdelením na fyzické
osoby, ktoré sa zúčastnia priamo poskytnutia Služieb
označených ako Testovacie služby v Osobitnej
dohode (ďalej tiež ako „Testovacie služby“) a na
fyzické osoby, ktoré sa príslušnej Akcie zúčastnia iba
formou prítomnosti v Predmete nájmu (diváci,
členovia sprievodu Účastníka Akcie, a pod.).
Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že
Poskytovateľ umožní vstup do areálu Slovenského
kartingového centra výlučne osobám uvedeným v
predmetnom zozname.

PRÁVA A POVINNOSTI
Poskytovateľ sa Rámcovou zmluvou zaväzuje
poskytnúť Prijímateľovi Služby špecifikované v
Osobitných dohodách a prenecháva Prijímateľovi
Predmet nájmu, aby ho v dobe (termínoch)
dohodnutých v Osobitných dohodách užíval k
usporiadaniu Akcie/ Akcií (t.j. prijatiu Služieb).
Prijímateľ nájom a Služby prijíma a zaväzuje sa
Poskytovateľovi uhradiť Cenu za Akciu stanovenú v
Osobitnej dohode (ako aj Cenu prípadného Plnenia
naviac podľa ust. článku IV. týchto VOP) a dodržať
všetky pravidlá a ustanovenia dohodnuté Rámcovou
zmluvou, Osobitnou dohodou a VOP.
Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi (v súlade s
podmienkami dohodnutými v Rámcovej zmluve) do
dočasného užívania dohodnutý Predmet nájmu v
stave spôsobilom na obvyklé užívanie.

3.

Prijímateľ je oprávnený Predmet nájmu užívať
výlučne za účelom dohodnutým v Rámcovej zmluve
a výlučne spôsobom nepoškodzujúcim Predmet
nájmu.

4.

Prijímateľ je oprávnený, v prípade sprístupnenia
nižšie uvedených zariadení zo strany Poskytovateľa,
užívať aj nasledujúce zariadenie Slovenského
kartingového centra: paddock a parkovisko (s
výnimkou ak nebude možné užívať parkovisko z
dôvodu jeho plnej obsadenosti alebo celkového
alebo čiastočného uzatvorenia). Zariadenia podľa
tohto bodu, v prípadoch podľa predchádzajúcej vety,
je Prijímateľ (vrátane Účastníkov Akcie) oprávnený
užívať bezodplatne, a to výlučne spôsobom
nepoškodzujúcim predmetné zariadenia. Prijímateľ
berie na vedomie a súhlasí, že zariadenia podľa tohto
bodu je oprávnený užívať aj Poskytovateľ, ako aj
akékoľvek Poskytovateľom určené osoby, resp.
osoby, ktorým Poskytovateľ umožní vstup do týchto
zariadení.

5.

kartingového centra podľa bodu 4. tohto článku sa
Prijímateľ zaväzuje, nahradiť Poskytovateľovi
vzniknutú škodu a ušlý zisk v peniazoch, vo výške
podľa vyčíslenia Poskytovateľa.

Poskytovateľ má právo kedykoľvek vykonať kontrolu
užívania Predmetu nájmu a/alebo zariadení
Slovenského kartingového centra podľa bodu 4.
tohto článku Prijímateľom. Pre prípad poškodenia
Predmetu nájmu a/alebo zariadení Slovenského

IV.
1.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Cena za Akciu dohodnutá v Osobitnej dohode/
Osobitných dohodách je vyčíslená v eurách (EUR),
pričom toto vyčíslenie sa riadi rozsahom
poskytovaných Služieb a nájmu v zmysle Rámcovej
zmluvy a príslušnej Osobitnej dohody. Poskytovateľ
je oprávnený poskytnúť Prijímateľovi ďalšie služby
(služby nad rozsah Osobitnou dohodou dohodnutých
Služieb), prípadne nájom ďalších častí a zariadení
Slovenského kartingového centra (t.j. častí a
zariadení nad rozsah Predmetu nájmu) (ďalej len
„Plnenie naviac“), a to za cenu (ďalej len „Cena
ďalšieho plnenia“) a za podmienok dohodnutých
samostatnou dohodou.
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2.

3.

4.

K časti Cene za Akciu spočívajúcej v poplatku za
použitie Predmetu nájmu a za poskytnutie Služieb
označených v Osobitnej dohode ako Služby spojené s
predmetom nájmu bude vždy pripočítaná DPH v
súlade s predpismi účinnými k dátumu poskytnutia
plnenia.
Cenu za Akciu (vrátane prípadnej Ceny ďalšieho
plnenia podľa bodu 5. tohto článku VOP) je možné
uhradiť výlučne v mene euro, ibaže je v príslušnej
Osobitnej dohode výslovne dohodnuté inak.

vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.
V prípade vzniku viacerých nárokov Poskytovateľa na
úhradu zmluvnej pokuty je Poskytovateľ oprávnený
uplatniť si tieto nároky voči Prijímateľovi aj popri
sebe.
7.

V prípade, že Prijímateľ neuhradí riadne a včas Cenu
za Akciu a/alebo ktorúkoľvek zálohu, vrátane DPH, je
Poskytovateľ oprávnený neposkytnúť Prijímateľovi
Služby dohodnuté pre príslušnú Akciu Osobitnou
dohodou a/alebo neumožniť dočasné užívanie
(nájom) Predmetu nájmu Prijímateľom počas Trvania
príslušnej Akcie.

8.

Prijímateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že Poskytovateľ
bude Prijímateľovi zasielať faktúry a prípadné
jednostranné započítania a/alebo dobropisy (ďalej
len „Účtovné doklady“) prostredníctvom e‐mailu na
e‐mailovú adresu Prijímateľa uvedenú v Rámcovej
zmluve a zároveň doporučene prostredníctvom
registrovaného poštového styku, pričom za
doručenie Účtovného dokladu (prislúchajúceho
konkrétnej Akcii) sa považuje (1) odoslanie
Účtovného dokladu (zoscanovaného s podpisom
oprávnenej osoby Poskytovateľa) na e‐mailovú
adresu Prijímateľa uvedenú v Rámcovej zmluve alebo
(2) uplynutie tretieho dňa po odoslaní Účtovného
dokladu
doporučene
prostredníctvom
registrovaného poštového styku, na adresu
Prijímateľa uvedenú v hlavičke Rámcovej zmluvy
alebo na adresu Zástupcu prijímateľa služieb
uvedeného v príslušnej Osobitnej dohode, a to podľa
toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

9.

Poskytovateľ je oprávnený uspokojiť svoj nárok
(pohľadávku) na úhradu zmluvnej pokuty vzniknutý v
dôsledku porušenia povinností Prijímateľom
vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej
dohody a/alebo VOP, z akejkoľvek Prijímateľom
uhradenej Ceny (jej časti) za ktorúkoľvek Akciu. V
prípade uspokojenia nároku Poskytovateľa na úhradu
zmluvnej pokuty spôsobom podľa predchádzajúcej
vety je Prijímateľ povinný v lehote stanovenej
Poskytovateľom doplatiť časť Ceny za Akciu, ktorú
Poskytovateľ použil na uspokojenie svojho nároku.

Platobné podmienky
Cena za Akciu je splatná nasledovne:
4.1 prvá záloha vo výške 20% z celkovej Ceny za Akciu
je splatná do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa
uzatvorenia Osobitnej dohody vzťahujúcej sa k
Akcii, za ktorú sa cena za Akciu platí; voči nároku
na úhradu prvej zálohy sa započítava nárok
Prijímateľa na vrátenie Prijímateľom uhradeného
Rezervačného poplatku.
4.2 druhá záloha vo výške 40% z celkovej Ceny za Akciu;
je splatná bankovým prevodom najneskôr do 60 dní
pred prvým dňom konania príslušnej Akcie.
4.3 tretia záloha vo výške 40% z celkovej Ceny za Akciu;
je splatná bankovým prevodom najneskôr do 3 dní
pred prvým dňom konania príslušnej Akcie.
Zálohy Ceny za Akciu sú splatné na účet
Poskytovateľa špecifikovaný v Rámcovej zmluve,
pričom najneskôr v deň splatnosti musí byť platba
pripísaná na účet Poskytovateľa.

5.

6.

Cena ďalšieho plnenia za každé Plnenie naviac je
splatná bankovým prevodom na účet Poskytovateľa,
pokiaľ nebola platba vykonaná na mieste platobnou/
kreditnou kartou alebo v hotovosti, a to pred
poskytnutím Plnenia naviac. Poskytovateľ nie je
povinný poskytnúť Prijímateľovi Plnenie naviac.
V prípade omeškania Prijímateľa s úhradou:
6.1 prvej zálohy podľa podbodu 4.1 bodu 4 článku IV.
týchto VOP vzniká Poskytovateľovi nárok na
úhradu zmluvnej pokuty vo výške Ceny za Akciu;
6.2 druhej zálohy podľa podbodu 4.2 bodu 4 článku IV.
týchto VOP vzniká Poskytovateľovi nárok na
úhradu zmluvnej pokuty vo výške Ceny za Akciu;
6.3 tretej zálohy podľa podbodu 4.3 bodu 4 článku IV.
týchto VOP vzniká Poskytovateľovi nárok na
úhradu zmluvnej pokuty vo výške Ceny za Akciu;
6.4 niektorej inej platby podľa Rámcovej zmluvy,
Osobitnej dohody a týchto VOP vzniká
Poskytovateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty

V.
1.

ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE
Pred Zahájením každej Akcie prevezme zodpovedný
zástupca Prijímateľa (Zástupca prijímateľa služieb
podľa Rámcovej zmluvy) od príslušného zástupcu
Slovenského kartingového centra Predmet nájmu a
po skončení každej Akcie ho rovnakým spôsobom
odovzdá Poskytovateľovi späť. V dobe od prevzatia až
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do spätného odovzdania Predmetu nájmu nesie
Prijímateľ všetku zodpovednosť za činnosť
prebiehajúcu v Predmete nájmu, ako aj za škody
(poškodenie, zničenie, znehodnotenie, či odcudzenie)
vzniknuté na Predmete nájmu a ostatnom zariadení
Slovenského kartingového centra. Poskytnuté
zariadenie (Predmet nájmu) môže byť Prijímateľom a
Účastníkmi Akcie použité výlučne len na účely
dohodnuté v Rámcovej zmluve. Ak dôjde v priebehu
Akcie k poškodeniu zariadenia Slovenského
kartingového centra (vrátane Predmetu nájmu)
Prijímateľom alebo Účastníkmi Akcie alebo inými
tretími osobami zúčastňujúcimi sa Akcie alebo
vstupujúcim do areálu Slovenského kartingového
centra z dôvodu konania sa Akcie, uhradí Prijímateľ
Poskytovateľovi plnú výšku náhrady škody (vrátane
nákladov Poskytovateľa na opravu poškodenia), a to
podľa vyúčtovania Poskytovateľa.
2.

3.

Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za
škody spôsobené na majetku alebo zdraví Účastníkov
Akcie, ani iných osôb zúčastňujúcich sa Akcie alebo
vstupujúcich do areálu Slovenského kartingového
centra z dôvodu konania sa Akcie/ Akcií.. Prijímateľ
berie na vedomie, že do Predmetu nájmu (jeho častí)
môžu mať umožnený prístup aj tretie osoby
nezúčastňujúce sa príslušnej Akcie, pričom zmluvné
strany sa dohodli, že majetok Prijímateľa a tretích
osôb zúčastňujúcich sa Akcie (vrátane Účastníkov
Akcie) zabezpečí Prijímateľ voči poškodeniu, krádeži,
zničeniu a znehodnoteniu, pričom Poskytovateľ
nezodpovedá Prijímateľovi za žiadne škody vzniknuté
v dôsledku poškodenia, krádeže, zničenia a/alebo
znehodnotenia majetku Prijímateľa a/alebo tretích
osôb zúčastňujúcich sa Akcie (vrátane Účastníkov
Akcie). Voči tretím osobám zúčastňujúcich sa Akcie
alebo vstupujúcich do areálu Slovenského
kartingového centra z dôvodu konania sa Akcie
(vrátane Účastníkov Akcie) je zodpovedný Prijímateľ
ako usporiadateľ Akcie. Prijímateľ sa zaväzuje tieto
tretie osoby o svojej zodpovednosti oboznámiť.
V prípade zistenia vád Predmetu nájmu (vrátane
prípadného Plnenia naviac pozostávajúceho z nájmu),
je Prijímateľ povinný bezodkladne zistenú vadu
oznámiť
Poskytovateľovi
(jeho
poverenému
zástupcovi). Právo na poskytnutie zľavy z dôvodu vady
(vrátane neodstrániteľnej vady) musí byť uplatnené
písomne najneskôr v deň ukončenia nájmu
poskytovaného v rámci príslušnej Akcie, inak zaniká.
V prípade vád Služieb (vrátane prípadného Plnenia
naviac pozostávajúceho z poskytovania služieb)
poskytnutých Poskytovateľom, je Prijímateľ povinný
zjavnú vadu oznámiť Poskytovateľovi najneskôr pri
poskytovaní Služby (ak už pri poskytovaní Služby je
zjavná jej vadnosť) alebo pri protokolárnom prebratí

výsledkov Služieb (ak už pri protokolárnom prebratí
výsledkov Služieb je zjavná ich vadnosť), ostatné vady
Služieb musia byť písomne uplatnené Prijímateľom u
Poskytovateľa služieb najneskôr do 2 dní odo dňa
poskytnutia Služieb, inak akékoľvek nároky Prijímateľa
zo zodpovednosti z vád zanikajú.
4.

V prípade zranenia Účastníka Akcie je Prijímateľ
povinný zaistiť, na vlastné náklady, doprovod zranenej
osoby, ktorá zabezpečí osobné doklady zraneného,
platobné prostriedky, náhradné oblečenie zraneného,
vybaví náležitosti spojené s ošetrením zraneného v
nemocnici a odvoz do miesta bydliska zraneného. V
prípade, že zranený Účastník Akcie nemá príslušné
poistenie a nie je schopný v nemocnici vyrovnať účet
za poskytnuté zdravotné služby v hotovosti alebo inak,
je povinný uhradiť tieto náklady Prijímateľ.

5.

Prijímateľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti
za škodu (poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú motorovým vozidlom tretím osobám)
vzťahujúce sa na každú Akciu s minimálnym limitom
100 000,‐ EUR (slovom: jednostotisíc eur). Účinnosť
predmetnej poistnej zmluvy je Prijímateľ povinný
preukázať Poskytovateľovi najneskôr v deň
predchádzajúci prvému dňu konania každej Akcie
originálom poistnej zmluvy a dokladom o zaplatení
poistného.

6.

Prijímateľ je povinný umožniť účasť na (každej) Akcii
výlučne tým osobám, ktoré majú uzavreté poistenie
pokrývajúce úraz pri motoristickom športe (úrazové
poistenie jazdca).

7.

V prípade konania Akcie, ktorými budú oficiálne
preteky regulované pravidlami FIA, FIM, SMF, SAMŠ
alebo inou organizáciou je Prijímateľ povinný
zabezpečiť splnenie ďalších podmienok poistenia
stanovených príslušnými oficiálnymi pravidlami.

8.

Prijímateľ je oprávnený vstupovať výlučne do tých
častí areálu Slovenského kartingového centra, ktoré
tvoria Predmet nájmu (podľa ust. článku I. odsek 3
Rámcovej zmluvy) a zariadenia Slovenského
kartingového centra podľa bodu 4 článku III. týchto
VOP. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby Účastníci
Akcie vstupovali výlučne do tých častí areálu
Slovenského kartingového centra, ktoré predstavujú
Predmet
nájmu
a
zariadenia
Slovenského
kartingového centra podľa bodu 4 článku III. týchto
VOP, pričom Prijímateľ zodpovedá za bezpečnosť
všetkých Účastníkov Akcie (vrátane Účastníkov Akcie
tvoriacich tzv. verejnosť/ divákov) počas celého
Trvania každej Akcie, a to až do momentu opustenia
areálu Slovenského kartingového centra všetkými
Účastníkmi Akcie (vrátane Účastníkov Akcie tvoriacich
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tzv. verejnosť/ divákov). Prijímateľ zodpovedá za
škodu a ujmu spôsobenú porušením povinnosti podľa
tohto odseku. Poskytovateľ je oprávnený, kedykoľvek
počas doby Trvania ktorejkoľvek Akcie, vykonať
kontrolu
dodržiavania
zásad
bezpečnosti.
Poskytovateľ (ním poverená osoba) je oprávnená
vykázať z Predmetu nájmu (areálu Slovenského
kartingového centra) Účastníka Akcie a/alebo
Prijímateľa v prípade, že podľa úvahy poverenej osoby
Poskytovateľa, ktorýkoľvek Účastník Akcie ohrozuje
bezpečnosť ostatných Účastníkov Akcie alebo
bezpečnosť ktoréhokoľvek Účastníka Akcie môže byť
alebo je ohrozená.

9.

V prípade vzniku škody Prijímateľovi z dôvodu
porušenia ustanovení Rámcovej zmluvy, Osobitnej
dohody alebo VOP zo strany Poskytovateľa má
Prijímateľ nárok na náhradu škody najviac (celkovo za
všetky porušenia) vo výške predstavujúcej uhradenú
časť Ceny za Akciu, ku ktorej sa porušenie vzťahuje.

10. Prijímateľ je povinný zabezpečiť si (počas každej Akcie)
stráženie vecí vnesených do Predmetu nájmu a areálu
Slovenského kartingového centra, a to na vlastné
náklady.
11. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci Účastníci
Akcie (vrátane Účastníkov Akcie tvoriacich tzv.
verejnosť/ divákov) opustili areál Slovenského
kartingového centra najneskôr do 1 (jednej) hodiny od
skončenia každej Akcie. Prijímateľ je povinný v
rovnakej lehote odovzdať Poskytovateľovi a/alebo
osobe poverenej Poskytovateľom všetky kľúče od
Predmetu nájmu, ktoré boli Prijímateľovi odovzdané.
12. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi
harmonogram každej Akcie a jej obsah najneskôr 10
pracovných dní pred prvým dňom príslušnej Akcie. V
prípade požiadavky Prijímateľa na zmenu tvaru
jazdnej časti kartingovej dráhy Poskytovateľ vykoná
predmetné služby za vopred dohodnutú odmenu ako
Plnenie naviac.

VI.
1.

VYSIELACIE PRÁVA A PROPAGÁCIA
Prijímateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Poskytovateľa vyhotovovať,
vystavovať, rozširovať, sprístupňovať, uverejňovať
a/alebo inak používať obrazové, zvukové, zvukovo‐
obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z
ktorejkoľvek Akcie a/alebo akákoľvek iné záznamy
zachytávajúce aj areál Slovenského kartingového
centra (jeho ktorúkoľvek časť) (ďalej len „Záznamy“).
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby Záznamy

nevyhotovovali a žiadnym spôsobom nepoužívali ani
Účastníci Akcie.
2.

Prijímateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného
súhlasu
Poskytovateľa
a
bez
predchádzajúcej písomnej dohody s Poskytovateľom o
odmene za poskytnutie vysielacích práv, vysielať
vyhotovené Záznamy prostredníctvom analógového
a/alebo digitálneho vysielania televíznou službou
a/alebo prostredníctvom internetu a/alebo iným
obdobne účinným spôsobom šírenia.

3.

V prípade uzavretia dohody podľa predchádzajúceho
odseku 2, je Prijímateľ povinný pri vyhotovovaní
Záznamov rešpektovať pokyny Poskytovateľa a
žiadnym spôsobom neohroziť bezpečnosť prevádzky
Slovenského kartingového centra a/alebo Účastníkov
Akcie a/alebo tretích osôb nachádzajúcich sa v areáli
Slovenského kartingového centra. Zároveň sa
Prijímateľ zaväzuje Záznamy vyhotovené s písomným
súhlasom Poskytovateľa použiť výlučne spôsobom
uvedeným v písomnej dohode Poskytovateľa a
Prijímateľa o použití Záznamov, pričom Záznamy
nesmú byť v žiadnom prípade použité spôsobom
vytvárajúcim nebezpečenstvo poškodenia alebo
spôsobom poškodzujúcim dobré meno, povesť
a/alebo goodwill Poskytovateľa a/alebo Slovenského
kartingového centra a/alebo spoločnosť Výcvikové
zariadenie pre vodičov, s.r.o, so sídlom: Vajanského
nábrežie 6, Bratislava 811 02, IČO: 44 154 992 (ďalej
len „VZV“) a/alebo spoločnosť SLOVAK KARTING
CENTER, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 8/A 831 04
Bratislava, IČO: 46 884 394 (ďalej len „SKC“) a nesmú
byť použité v súvislosti s akýmikoľvek nepravdivými
a/alebo negatívnymi a/alebo nepreukázateľnými
informáciami týkajúcimi sa Slovenského kartingového
centra, Poskytovateľa, VZV alebo SKC a/alebo
spriaznených osôb VZV alebo SKC.
Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby Záznamy neboli
použité spolu a/alebo v súvislosti (ani ako ilustračný/
animačný záber sprevádzajúci text a/alebo hovorené
slovo) s informáciami, názormi, komentármi a inými
údajmi (vyjadrenými v printovej a/alebo elektronickej
a/alebo vysielanej podobe), ktoré budú vyvolávať
nebezpečenstvo
poškodenia
dobrého
mena
(goodwillu, povesti) Slovenského kartingového centra,
Poskytovateľa alebo VZV alebo SKC a/alebo ktoré
budú spôsobilé poškodiť dobré meno (goodwill,
povesť)
Slovenského
kartingového
centra,
Poskytovateľa alebo VZV alebo SKC, a/alebo budú
spôsobilé privodiť akúkoľvek ujmu Slovenského
kartingového centra, Poskytovateľovi alebo VZV alebo
SKC, a to bez ohľadu na to, či takéto údaje budú alebo
nebudú pravdivé.
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4.

Prijímateľ berie na vedomie, že akékoľvek nakladanie
so záznamami je povinný vykonávať v súlade
s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany
osobných údajov EÚ a príslušného členského štátu EÚ
tak, aby svojim konaním neprimerane nezasahoval do
práv a slobôd fyzických osôb. Prenajímateľ berie ďalej
na vedomie, že ak bude pri spracúvaní záznamov
a nakladaní s nimi spracúvať osobné údaje a
vykonávať jednotlivé spracovateľské operácie, bude
ich vykonávať ako samostatný prevádzkovateľ a na
vlastnú zodpovednosť.

5.

Prijímateľ nesmie zakrývať propagačné prostriedky
(materiály) umiestnené v areáli Slovenského
kartingového centra. Prijímateľ nesmie bez
predchádzajúceho písomného súhlasu a písomnej
dohody s Poskytovateľom o odmene umiestniť v areáli
Slovenského
kartingového
centra
akýkoľvek
propagačný prostriedok Prijímateľa a/alebo tretej
osoby. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby v areáli
Slovenského kartingového centra neumiestňovali
propagačné prostriedky ani Účastníci Akcie.

6.

Použitie obchodného mena a/alebo loga (ochrannej
známky) Poskytovateľa a/alebo VZV a/alebo SKC je
možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom
Poskytovateľa a/alebo VZV a/alebo SKC. Prijímateľ
berie na vedomie, že označenie „SLOVAKIA RING“ ako
aj logo spoločnosti SLOVAKIA RING je prihláseným
označením, chráneným aj v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných
známkach.

7.

Prijímateľ udeľuje Poskytovateľovi oprávnenie
vyhotovovať,
časovo,
teritoriálne
a
vecne
neobmedzene vystavovať, rozširovať, sprístupňovať (a
to aj prostredníctvom internetu), uverejňovať,
upravovať a/alebo inak používať obrazové, zvukové,
zvukovoobrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z
každej Akcie obsahujúce aj (i) priebeh Akcie, (ii)
obchodné meno, značku, ochrannú známku a/alebo
logo Prijímateľa a/alebo Účastníkov Akcie a/alebo (iii)
zobrazenia (podobizne) Prijímateľa ako aj Účastníkov
Akcie. Poskytovateľ je oprávnený právo podľa tohto
bodu previesť a/alebo postúpiť na tretiu osobu.
Prijímateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť
Poskytovateľovi práva podľa tohto odseku.
Poskytovateľ vyhlasuje, že akékoľvek nakladanie so
záznamami bude vykonávať v súlade s platnými
právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných
údajov EÚ a príslušného členského štátu EÚ tak, aby
svojim konaním neprimerane nezasahoval do práv
a slobôd fyzických osôb.

alebo VOP ako nepravdivé alebo Prijímateľ poruší
ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Rámcovej zmluve,
Osobitnej dohode alebo týchto VOP, Poskytovateľ má
právo od Prijímateľa požadovať náhradu škody a ujmy,
ktorá mu v dôsledku nepravdivosti vyhlásenia alebo
porušenia týchto VOP alebo porušenia práv tretích
osôb pri činnosti Poskytovateľa alebo Prijímateľa
vznikla, a to vo výške podľa vyčíslenia Poskytovateľa.
V prípade uplatňovania práv tretích osôb voči
Poskytovateľovi je Prijímateľ povinný vynaložiť
maximálne
úsilie
za
účelom
dosiahnutia
mimosúdneho urovnania vzniknutého sporu, ako aj na
ochranu práv a záujmov Poskytovateľa a Prijímateľ sa
zaväzuje uhradiť všetky finančné nároky vznesené
tretími osobami voči Poskytovateľovi v súvislosti s
ktoroukoľvek Akciou a/alebo užívaním Predmetu
nájmu, vrátane nárokov týkajúcich sa záznamov podľa
predchádzajúceho odseku (ako aj ich následného
použitia Poskytovateľom).
9.

Poskytovateľ je oprávnený uspokojiť svoj nárok
(pohľadávku) na úhradu škody a/alebo inej ujmy
vzniknutý v dôsledku porušenia povinností
Prijímateľom a/alebo v dôsledku nepravdivosti
vyhlásení Prijímateľa z akejkoľvek Prijímateľom
uhradenej Ceny (jej časti) za ktorúkoľvek Akciu. V
prípade uspokojenia nároku Poskytovateľa na úhradu
škody spôsobom podľa predchádzajúcej vety je
Prijímateľ
povinný
v
lehote
stanovenej
Poskytovateľom doplatiť časť Ceny za Akciu, ktorú
Poskytovateľ použil na uspokojenie svojho nároku.

VII.

8.

STORNO PODMIENKY

1. Záväzky týkajúce sa Akcie zanikajú riadnym a včasným
splnením všetkých záväzkov vyplývajúcich z príslušnej
Osobitnej dohody, Rámcovej zmluvy a týchto VOP. To
neplatí, ak dôjde k ukončeniu Rámcovej zmluvy
a/alebo
Osobitnej
dohody
oprávneným
jednostranným právnym úkonom zmluvnej strany
alebo dohodou.
2. Prijímateľ môže od Osobitnej dohody písomne
odstúpiť výlučne v prípade úhrady stornopoplatku
(odstupného) podľa nasledujúceho odseku 3 tohto
článku VOP. Písomné odstúpenie od Osobitnej
dohody je Prijímateľ povinný doručiť Poskytovateľovi
buď osobne alebo prostredníctvom registrovaného
poštového styku službou „doporučene“. Za deň
účinnosti odstúpenia od Osobitnej dohody sa
považuje deň kumulatívneho splnenia nasledovných
podmienok:
prijatie
písomného
odstúpenia
Poskytovateľom a úhrada odstupného vo výške podľa
nasledujúceho odseku 3 tohto článku VOP.

V prípade, že sa ukáže ktorékoľvek vyhlásenie
Prijímateľa podľa Rámcovej zmluvy, Osobitnej dohody
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3. Odstupné podľa predchádzajúceho odseku 2
predstavuje:
3.1 v prípade odstúpenia aspoň 61 dní pred prvým
dňom konania príslušnej Akcie: 20% z celkovej
Ceny za Akciu (vrátane DPH);
3.2 v prípade odstúpenia menej ako 61 dní a zároveň
aspoň 4 dni pred prvým dňom konania príslušnej
Akcie: 60% z celkovej Ceny za Akciu (vrátane
DPH);
3.3 v prípade odstúpenia menej ako 4 dni pred
prvým dňom konania príslušnej Akcie: 80% z
celkovej Ceny za Akciu (vrátane DPH).
Povinnosť zaplatiť odstupné a Prijímateľom už
uhradená záloha (časť Ceny za Akciu) sa navzájom
započítavajú.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Prijímateľ
neuhradí plnú výšku Ceny za Akciu ani do 1 (jednej)
hodiny pred dohodnutým začiatkom Trvania Akcie,
Poskytovateľ je oprávnený odoprieť poskytnutie
plnenia Prijímateľovi, vyplývajúceho z príslušnej
Osobitnej dohody, ku ktorej sa neuhradená Cena za
Akciu vzťahuje, (a teda Poskytovateľ je oprávnený
neposkytnúť Prijímateľovi plnenie, a teda aj
nepripustiť Prijímateľa a/alebo Účastníkov Akcie do
Predmetu nájmu a/alebo k jazde po kartingovej
dráhe). Odopretím plnenia podľa predchádzajúcej
vety zaniká záväzok Poskytovateľa poskytnúť
Prijímateľovi plnenie vzťahujúce sa k príslušnej
Osobitnej dohode (a to bez vzniku Prijímateľa na
náhradu škody, odstupné, či inú formu odškodnenia,
či vrátenie akýchkoľvek výdavkov), pričom odopretím
plnenia podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok
Poskytovateľa na náhradu zmluvnej pokuty.
5. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Osobitnej
dohody a/alebo od ktorýchkoľvek (viacerých)
Osobitných dohôd a/alebo od Rámcovej zmluvy v
prípade ak:
5.1 Prijímateľ užíva Predmet nájmu (vrátane
prípadnej časti Plnenia naviac pozostávajúcej z
predmetu nájmu) v rozpore s Rámcovou
zmluvou, VOP, Prevádzkovým a návštevným
poriadkom alebo pravidlami (povinnosťami)
stanovenými v dokumente Poskytovateľ
označenom
ako
Minimálne
povinné
zabezpečenie;
5.2 Prijímateľ poruší záväzky podľa čl. III. odsek 6
alebo odsek 7 alebo odsek 8 alebo odsek 9
týchto VOP;
5.3 Prijímateľ je v omeškaní s niektorou úhradou
zálohy Ceny za ktorúkoľvek Akciu o viac ako 2
dni;
5.4 Prijímateľ akokoľvek poruší ustanovenia
Zmluvy, VOP, Prevádzkového a návštevného

poriadku alebo Minimálneho povinného
zabezpečenia, pokyny Poskytovateľa alebo
oprávnenej osoby Poskytovateľa;
5.5 Prijímateľ nepreukáže splnenie podmienok
podľa článku V. odseky 5 až 7 VOP;
5.6 Prijímateľ nepreukáže splnenie podmienok
podľa článku VIII. odsek 5 VOP;
5.7 vznikne oprávnenie Poskytovateľa vykázať z
Predmetu nájmu Účastníka Akcie alebo
Prijímateľa podľa článku VIII. odsek 3 a/alebo
odsek 6 VOP alebo podľa článku V. odsek 8 VOP,
5. A)
V prípadoch podľa bodov 5.1 až 5.7 vzniká zároveň
Poskytovateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo
výške predstavujúcej Cenu za príslušnú Akciu. V
prípade vzniku viacerých nárokov Poskytovateľa na
úhradu zmluvnej pokuty je Poskytovateľ oprávnený
uplatniť si tieto nároky voči Prijímateľovi aj popri
sebe.
5.8 v prípade vis maior, ktorá bráni v podstatnej
miere splneniu záväzkov Poskytovateľa v
dohodnutých termínoch. Za vis maior sa pre
účely týchto VOP považuje aj zmena kalendárov
FIA, FIM, SMF alebo SAMŠ, ako aj nemožnosť
užívania Predmetu nájmu z dôvodu neexistencie
právoplatného užívacieho povolenia na Predmet
nájmu a/alebo z dôvodu nemožnosti užívania
Predmetu nájmu pre účely určené v Rámcovej
zmluve z dôvodu nesplnenia bezpečnostných
požiadaviek alebo iných požiadaviek orgánov
štátnej správy alebo orgánov verejnej moci. V
tomto prípade si zmluvné strany buď dohodnú
iný termín poskytnutia Služieb a/alebo nájmu
(formou písomného dodatku k Osobitnej
dohode/ Osobitným dohodám) alebo budú
Prijímateľovi vrátené platby poskytnuté
Prijímateľom na základe Osobitných dohôd, od
ktorých Poskytovateľ odstúpil.
5.9 v prípade nemožnosti alebo nevhodnosti
užívania Predmetu nájmu z dôvodu vád (vrátane
technickej poruchy) na Predmete nájmu
(poškodenie Predmetu nájmu). V tomto prípade
budú Prijímateľovi vrátené platby poskytnuté
Prijímateľom na základe Osobitných dohôd, od
ktorých Poskytovateľ odstúpil, s výnimkou ak
nemožnosť
alebo
nevhodnosť
užívania
Predmetu nájmu bola spôsobená činnosťou
alebo v dôsledku činnosti Prijímateľa alebo
Účastníkov Akcie (v tomto prípade vzniká
Poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo
výške podľa bodu 5.A) tohto odseku 5., ako aj
nárok na náhradu škody v plnej výške.
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5.10 kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. V tomto
prípade, (i) ak dôjde k odstúpeniu pred
začiatkom Akcií, budú Prijímateľovi vrátené
platby (Ceny za Akcie) poskytnuté Prijímateľom
na základe Osobitných dohôd, od ktorých
Poskytovateľ odstúpil, (ii) ak dôjde k odstúpeniu
po začiatku Akcie, bude Prijímateľovi vrátená
proporcionálna časť platby (Ceny za Akcie)
poskytnutá Prijímateľom na základe Osobitnej
dohody, od ktorej Poskytovateľ odstúpil, a to
podľa doby užívania Predmetu nájmu a rozsahu
ich poskytnutých Služieb.

VIII.

5.

Prijímateľ sa zaväzuje legitímne zabezpečiť písomné
vyhlásenie všetkých Účastníkov Akcie (a to pre každú
Akciu), ktorým Účastník Akcie vyhlási, aj to, že si je
vedomý existencie objektívneho nebezpečenstva,
nepredvídateľných
okolností
a
všeobecnej
nebezpečnosti motoristického športu, že disponuje
strojom a výstrojom spĺňajúcim všetky požiadavky
bezpečnosti stanovené všeobecne záväznými
predpismi a dokumentom Poskytovateľa označenom
ako Minimálne povinné zabezpečenie, že je zdravotne
spôsobilý zúčastniť sa Akcie a jazdy, že sa oboznámil s
technickými parametrami kartingovej dráhy a zaviaže
sa vykonať prvé kolo jazdy s maximálnou rýchlosťou
90km/h (tzv. skúšobná jazda), ktorou sa oboznámi s
parametrami kartingovej dráhy a vlastnosťami jej
povrchu a zaviaže sa rešpektovať všetky inštrukcie a
nariadenia Poskytovateľa a osôb poverených
Poskytovateľom
prevádzkou
Slovenského
kartingového centra a dodržiavať na časti Predmetu
nájmu tvorenej parkoviskom pretekárskych strojov
(ďalej len „Parkovisko“) režim stanovený v odseku 6
tohto článku VOP a v Prevádzkovom a návštevnom
poriadku Poskytovateľa. Vzor vyhlásenia Účastníka
Akcie tvorí súčasť týchto VOP ako Príloha č. 1.
Poskytovateľ (ním poverený zástupca) je oprávnený
kedykoľvek počas doby Trvania Akcie vykázať z
Predmetu nájmu (areálu Slovenského kartingového
centra) Účastníka Akcie a/alebo Prijímateľa v prípade,
že má podozrenie, že ktorýkoľvek Účastník Akcie
nesplnil podmienky, ktoré sú uvedené vo vyhlásení
podľa tohto odseku a/alebo nepotvrdil svojím
podpisom uvedené vyhlásenie.

6.

Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetci Účastníci
Akcie (t.j. všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastnia
priamo jazdy po Kartingovej dráhe a/alebo
poskytnutia Testovacích služieb, ako aj všetky fyzické
osoby, ktoré sa Akcie zúčastnia formou prítomnosti v
Predmete nájmu ako diváci, členovia sprievodu
Účastníka Akcie, a pod.) rešpektovali všetky inštrukcie
a nariadenia Poskytovateľa a osôb poverených
Poskytovateľom
prevádzkou
Slovenského
kartingového centra, vrátane bezpečnostných
nariadení a svetelnej signalizácie. Prijímateľ sa ďalej
zaväzuje zabezpečiť, aby všetci Účastníci Akcie (t.j.
všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastnia priamo jazdy
po Kartingovej dráhe a/alebo poskytnutia Testovacích
služieb, ako aj všetky fyzické osoby, ktoré sa Akcie
zúčastnia formou prítomnosti v Predmete nájmu ako
diváci, členovia sprievodu Účastníka Akcie, a pod.)
jazdili na Parkovisku maximálnou rýchlosťou 30km/h a
zároveň, aby sa zdržali na Parkovisku prudkého
brzdenia (s výnimkou potreby prudkého brzdenia z
dôvodu vyskytnutia náhlej prekážky v smere jazdy
vozidla), prudkého zrýchlenia, zámernej jazdy šmykom
a driftovania. Poskytovateľ (ním poverená osoba) je

BEZPEČNOSŤ

1.

Prijímateľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené
Prevádzkovým
a návštevným
poriadkom
Poskytovateľa ako aj Minimálnymi bezpečnostnými
požiadavkami Poskytovateľa. Prijímateľ potvrdzuje, že
sa pred uzavretím Rámcovej zmluvy riadne oboznámil
s
Prevádzkovým
a návštevným
poriadkom
Poskytovateľa, ako aj s dokumentom Poskytovateľa
označenom ako Minimálne povinné zabezpečenie.

2.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci Účastníci
Akcie používali len tie vozidlá, ktoré sú v dobrom
technickom stave, neunikajú z nich kvapaliny a majú
riadne nahustené pneumatiky a aby boli vybavení
vhodným
výstrojom,
spĺňajúcim
minimálne
požiadavky stanovené v dokumente Poskytovateľa
označenom ako Minimálne povinné zabezpečenie.

3.

Poskytovateľ je oprávnený, kedykoľvek počas doby
Trvania ktorejkoľvek Akcie, vykonať kontrolu
motorových vozidiel, iných strojov alebo výstroja
používaných Prijímateľom a/alebo Účastníkmi Akcie v
Predmete nájmu. Poskytovateľ (ním poverená osoba)
je oprávnená vykázať z Predmetu nájmu (areálu
Slovenského kartingového centra) Účastníka Akcie
alebo Prijímateľa v prípade, že ktorýkoľvek Účastník
Akcie vnesie do areálu Slovenského kartingového
centra stroj (alebo iné zariadenie alebo vec) alebo
vykoná/ plánuje vykonať jazdu vo výstroji, ktorý podľa
úvahy Poskytovateľa (ním poverenej osoby) nie je
vhodný alebo bezpečný na používanie v Predmete
nájmu a/alebo na účely stanovené Rámcovou zmluvou
a/alebo Osobitnou dohodou.

4.

Prijímateľ berie na vedomie, že Predmet nájmu (areál
Slovenského kartingového centra) môže byť
monitorovaný prostredníctvom kamerového systému.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov pri
prevádzkovaní kamerového systému sú uvedené
v časti „SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV“ v úvode
týchto VOP.
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7.

IX.
1.

2.

oprávnená vykázať z Predmetu nájmu (areálu
Slovenského kartingového centra) Účastníka Akcie
alebo Prijímateľa v prípade, že ktorýkoľvek Účastník
Akcie nerešpektuje/ nesplní a/alebo sa neriadi
akoukoľvek
inštrukciou
alebo
nariadením
Poskytovateľa (Poskytovateľom poverených osôb).
V prípade vykázania Prijímateľa podľa odseku 3
a/alebo odseku 5 a/alebo odseku 6 tohto článku
a/alebo článku V. ods. 8 VOP, nevzniká Prijímateľovi
nárok na vrátenie uhradenej Ceny za príslušnú Akciu
(ani žiadnej jej časti).

3.

Všetky
oznámenia
(vrátane
odstúpenia
Poskytovateľa) medzi zmluvnými stranami, ktoré sa
vzťahujú k Rámcovej zmluve a/alebo Osobitnej
dohode a/alebo VOP, alebo ktoré majú byť urobené
Poskytovateľom na základe Rámcovej zmluvy a/alebo
Osobitnej dohody a/alebo VOP, a sú urobené
Poskytovateľom v písomnej forme a zaslané
doporučene
prostredníctvom
registrovaného
poštového styku, na adresu Prijímateľa uvedenú v
hlavičke Rámcovej zmluvy alebo na adresu Zástupcu
prijímateľa služieb uvedenú v Osobitnej dohode (to v
prípade, že sa oznámenia týkajú Akcie dohodnutej
touto Osobitnou dohodou), sa považujú za doručené
tretí deň po ich preukázateľnom odoslaní v súlade s
touto vetou. Zaslanie písomnosti na túto adresu sa
považuje za splnenú aj v prípade zmeny sídla/
bydliska Prijímateľa a/alebo Zástupcu prijímateľa
služieb, ak o tejto skutočnosti Prijímateľ
Poskytovateľa písomne nevyrozumel.

4.

VOP, Rámcová zmluva, Osobitné dohody ako i práva
a povinnosti vzniknuté na základe Rámcovej zmluvy a
týchto VOP sa riadia slovenským právnym poriadkom,
a to ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(a to aj záväzkový vzťah, ktorý nespadá pod vzťahy
uvedené v §261 ObZ) a primerane ust. §663 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (v zmysle
ust. §261 ods. 6 ObZ).

5.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je: Príloha č. 1 –
Vyhlásenie Účastníka Akcie.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Poskytovateľ je oprávnený uverejniť vo vlastných
propagačných materiáloch (prostriedkoch) a/alebo v
propagačných prostriedkoch spoločnosti SLOVAKIA
RING údaje o konaní ktorejkoľvek Akcie a o
usporiadateľovi Akcie, ako aj uverejniť Záznamy (ich
časti) z predmetných Akcií, a to aj prostredníctvom
webovej stránky Poskytovateľa a/alebo spoločnosti
SLOVAKIA RING (a to časovo a teritoriálne
neobmedzene).
Prijímateľ podpisom Rámcovej zmluvy zároveň
vyhlasuje, že užívaním Predmetu nájmu a/alebo
vykonávaním Služieb a/alebo konaním Akcie,
nedôjde (i) k akýmkoľvek ujmám na zdraví
Prijímateľa, Účastníkov Akcie alebo iných fyzických
osôb, ani (ii) k akýmkoľvek škodám na majetku
Poskytovateľa, Prijímateľa, Účastníkov Akcie alebo
tretích osôb, ani (iii) neoprávneným zásahom do práv
tretích osôb vrátane práv na ochranu proti nekalej
súťaži,
všeobecných
osobnostných
práv,
priemyselných práv a práv na označenie. Prijímateľ sa
ako sľubujúci podľa § 725 Obchodného zákonníka
zaväzuje, že odškodní Poskytovateľa ako príjemcu
sľubu za škody spôsobené z titulu akýchkoľvek
oprávnených finančných nárokov tretích osôb voči
Poskytovateľovi ako poskytovateľovi Predmetu
nájmu a/alebo Služieb z dôvodu poskytnutia
Predmetu nájmu za účelom usporiadania Akcie alebo
z dôvodu poskytnutia Služieb podľa Rámcovej zmluvy
a Osobitných dohôd, a to najmä, nie však výlučne
zaplatením akejkoľvek platby alebo iným plnením
uplatneným voči Poskytovateľovi. Prijímateľ ako
sľubujúci týmto potvrdzuje, že žiadal Poskytovateľa
ako príjemcu sľubu, aby sa spoľahol na sľub
odškodnenia Prijímateľa, pričom Poskytovateľ, ako
príjemca sľubu, nebol povinný uzavrieť s Prijímateľom
Rámcovú zmluvu ani Osobitné dohody a umožniť tak
zorganizovanie Akcií. Zmluvné strany sa výslovne
dohodli, že ustanovenia Rámcovej zmluvy a VOP,
týkajúce sa zmluvnej pokuty alebo náhrady škody (a
inej ujmy) nijako neobmedzujú nárok Poskytovateľa
na odškodnenie podľa tohto odseku.

V prípade rozporu ustanovení týchto VOP a
Prevádzkového
a návštevného
poriadku
Poskytovateľa majú prednosť ustanovenia VOP.
6.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia
tohto znenia VOP na internetovej stránke
Poskytovateľa www.slovakiaring.sk najneskôr deň
prechádzajúci prvému dňu otvorenia Slovenského
kartingového centra pre verejnosť.

7.

Spory alebo nezhody pri interpretácií alebo plnení
Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitných dohôd a/alebo
týchto VOP budú riešené vzájomnými rokovaniami. V
prípade, ak sa nedosiahne zmierne riešenie nezhody,
bude spor podliehať výhradne jurisdikcii slovenských
súdov.

8.

Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto
VOP. Nové VOP nadobúdajú účinnosť a nahrádzajú
predchádzajúce VOP uplynutím 15. (pätnásteho) dňa
odo dňa uverejnenia nových VOP na internetovej
stránke Poskytovateľa www.slovakiaring.sk. Ak
Prijímateľ nesúhlasí so zmenou znenia a obsahu VOP,
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je povinný preukázateľne písomne oznámiť
Poskytovateľovi túto skutočnosť najneskôr do dňa
nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP; v
takomto prípade platia pre Prijímateľa VOP v ich
predchádzajúcom (pôvodnom) znení a obsahu
(účinné voči Prijímateľovi zostávajú VOP, s ktorými
oboznámenie Prijímateľ potvrdil podpisom Rámcovej
zmluvy v znení prípadných zmien, s ktorými nesúhlas
neoznámil Prijímateľ Poskytovateľovi spôsobom a v
lehote stanovenými týmito VOP). Prijímateľ je

povinný spravovať sa počas konania Akcie tými VOP,
ktoré sú účinné voči Prijímateľovi v čase konania
príslušnej Akcie.
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Príloha č. 1
k Všeobecným obchodným podmienkam, 3.časti,
spoločnosti SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
so sídlom Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44 407 793
(ďalej len „VOP“)
VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA AKCIE
Meno: ____________________________________

Priezvisko____________________________________________

Dátum narodenia: ___________________________

Bydlisko: _______________________________________________

Číslo občianskeho preukazu: ___________________

Tel. číslo: _______________________________________________

Email: _____________________________________
1.

2.
3.

4.

5.
6.

(ďalej len „Účastník“)

Účastník sa zúčastňuje jazdy na kartingovej dráhe na vlastné nebezpečenstvo. Účastník berie na vedomie, že SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o., so sídlom Vajnorská
8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44 407 793 (ďalej len „AGENCY“) nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkovi alebo tretej
osobe jazdou účastníka. Účastník vyhlasuje, že plne zodpovedná za škody a ujmy ním spôsobené. Účastník sa zaväzuje počínať si tak, aby nedošlo pri jazde účastníka
ku škode na zdraví, majetku, prírode či životnému prostrediu a správať sa ohľaduplne k ostatným jazdcom pohybujúcim sa na kartingovej dráhe a ostatnej časti
areálu Slovenského kartingového centra Slovakia ring – Orechová Potôň (ďalej len „Slovenské kartingové centrum“). Účastník potvrdzuje, že preberá v plnom
rozsahu zodpovednosť za akékoľvek škody a ujmy ním spôsobené pri vykonávaní jazdy alebo používaní vozidla na kartingovej dráhe a ostatnej časti areálu
Slovenského kartingového centra. Účastník vyhlasuje, že vykoná všetky potrebné opatrenia k minimalizácii nebezpečenstva úrazu jeho osoby a osôb v jeho blízkosti
a bude dodržiavať pokyny udelené mu osobami zastupujúcimi spoločnosť AGENCY. Účastník potvrdzuje, že bol osobou poverenou AGENCY upovedomený o povahe
dráhy, na ktorej sa realizujú jazdy, vrátane bezpečnostných, zdravotných a akýchkoľvek iných rizík a nástrah súvisiacich s jej využitím.
Účastník berie na vedomie, že kartingová dráha nie je verejná komunikácia a na jazdu po kartingovej dráhe Slovenského kartingového centra Slovakia ring sa nemusí
vzťahovať zákonné ani zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu / havarijné poistenie.
Účastník vyhlasuje, že, nie je a nebude počas jazdy pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky, ani v stave zníženej pozornosti a koncentrácie. Účastník berie
na vedomie, že AGENCY je oprávnená kedykoľvek počas prítomnosti účastníka v areáli Slovenského kartingového centra vykonať dychovú skúšku a účastník sa
zaväzuje túto skúšku neodmietnuť. Účastník garantuje, že vozidlo, ktorým bude jazdiť po kartingovej dráhe Slovenského kartingového centra je v dobrom
technickom stave, neunikajú a nebudú z neho unikať žiadne kvapaliny. Účastník berie na vedomie, že AGENCY má výhradné právo nepripustiť vozidlo alebo účastníka
k jazde po kartingovej dráhe alebo účastníka bez náhrady z jazdy vylúčiť.
Účastník vyhlasuje, že si je vedomý existencie objektívneho nebezpečenstva, zdravotných a akýchkoľvek iných rizík a nástrah, nepredvídateľných okolností
a všeobecnej nebezpečnosti motocyklistického športu, že je zdravotne spôsobilý zúčastniť sa jazdy a že sa oboznámil s technickými parametrami kartingovej dráhy
a zaväzuje sa vykonať prvé kolo jazdy s prihliadnutím na neznalosť dráhy (tzv. skúšobná jazda), ktorou sa oboznámi s parametrami kartingovej dráhy a vlastnosťami
jej povrchu.
Účastník potvrdzuje, že AGENCY (spoločnosťou AGENCY poverený zástupca) je oprávnená kedykoľvek vykázať z priestorov areálu Slovenského kartingového centra
účastníka v prípade, že má podozrenie, že účastník nesplnil podmienky, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení.
Účastník berie na vedomie, že:
- areál Slovenského kartingového centra môže byť monitorovaný prostredníctvom kamerového systému na účely oprávnených záujmov AGENCY alebo tretej
strany a na plnenie zákonnej povinnosti. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov pri prevádzkovaní kamerového systému sú uvedené vo Všeobecných
obchodných podmienkach v časti „SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV“.
- AGENCY bude v rámci oprávneného záujmu spracúvať účastníkom poskytnuté osobné údaje na účely kontaktovania a poskytovania cielených informácií,
upozornení a/alebo oznamov o konaní akcií, kurzov, podujatí a/alebo o súvisiacich službách poskytovaných AGENCY, a to formou elektronickej komunikácie
(telefonicky, SMS/MMS/e‐mail a pod.). AGENCY môže využiť aj kontaktovanie účastníka na účely uvedené v tomto bode formou zasielania písomností na vyššie
uvedené adresy. Cielenie obchodno‐marketingovej komunikácie je vykonávané v minimálnom rozsahu a to zvyčajne na základe prvotných informácií o záujme
účastníka. Účastník môže namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak účastník uplatní námietku voči spracúvaniu na účely
priameho marketingu, AGENCY nebude osobné údaje na účely priameho marketingu spracúvať.
- AGENCY zverejňuje informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu čl. 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. 2016/679 (GDPR) vo
Všeobecných obchodných podmienkach, aktualizované a podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov AGENCY zverejňuje na webovom sídle:
www.slovakiaring.sk a vo vybraných verejne prístupných priestoroch (vrátane priestorov, kde AGENCY získava osobné údaje). Poskytnutím svojich osobných
údajov a podpísaním tohto vyhlásenia Účastník prehlasuje, že sa oboznámil s týmito informáciami o spracúvaní osobných údajov, porozumel im a je si vedomí
svojich práv ako dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Účastník sa zaväzuje dodržiavať aj nasledovné pravidlá:
7.
Účastník je povinný použiť ochrannú prilbu a bezpečnú uzavretú obuv. Pri jazde na motocykli je účastník povinný mať kombinézu s chráničmi, jazdeckú obuv,
rukavice a prilbu; vybavenie musí byť určené k jazde na motocykli.
8.
Účastník smie na kartingovú dráhu Slovenského kartingového centra vychádzať alebo vchádzať len na miestach k tomu určených. Je povinný dbať na pokyny
pracovníkov AGENCY zaisťujúcich prevádzku na kartingovej dráhe a ísť po dráhe len v určenom smere. Otáčanie a cúvanie je na kartingovej dráhe zakázané. Pri
poruche alebo havárií musí účastník odstaviť vozidlo bezpečne na krajnici a vyčkať do príjazdu odťahového vozidla. Zastavenie či státie na kartingovej dráhe je
zakázané. Účastník nesmie vytvárať na kartingovej dráhe prekážku v jazde.
9.
Účastník je povinný prispôsobiť jazdu po kartingovej dráhe a rýchlosť svojim schopnostiam, stavu kartingovej dráhy a aktuálnym klimatickým podmienkam.
10. Na kartingovej dráhe nesmie účastník náhle a bezdôvodne spomaliť jazdu. V prípade nutnosti musí bezpečne opustiť kartingovú dráhu.
11. V prípade havárie vozidla je účastník povinný predviesť vozidlo na technickú prehliadku, inak nebude účastník opätovne pripustený na kartingovú dráhu.
12. Zahájenie a ukončenie jazdy sa zaväzuje Účastník vykonať v súlade s pokynmi pracovníkov AGENCY a v súlade so signalizáciou. Po ukončení jazdy je Účastník povinný
ihneď kartingovú dráhu opustiť.
13. Účastník sa zaväzuje jazdiť takým spôsobom, aby neohrozil ani neobmedzil iných jazdcov pohybujúcich sa po kartingovej dráhe.
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14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

Účastník je povinný dodržiavať pokyny pracovníkov AGENCY, a to po celú dobu pobytu v areáli Slovenského kartingového centra. Účastník zodpovedá za členov
svojho sprievodu a ich správanie ako aj prípadné škody a ujmy nimi spôsobené a/alebo zapríčinené.
Účastník berie na vedomie, že je oprávnený vstupovať výlučne do tých častí areálu Slovenského kartingového centra, ktoré boli spoločnosťou AGENCY (oprávneným
zástupcom spoločnosti AGENCY) účastníkovi výslovne sprístupnené, t.j. k vstupu do týchto častí obdržal výslovný súhlas. Vozidlá ( účastník ) musia byť označení
čitateľným štartovým číslom a označením príslušnej kategórie.
Účastník nie je oprávnený, počas pohybu (prítomnosti) v areáli Slovenského kartingového centra, vyhotovovať obrazové (fotografické), zvukové alebo
zvukovoobrazové záznamy (s výnimkou povolenia prevádzkovateľa). Účastníkovi je zakázané počas pohybu (prítomnosti) v areáli Slovenského kartingového centra
manipulovať s otvoreným ohňom, nosiť a/alebo držať a/alebo používať zbraň (vrátane strelných a bodných zbraní) a výbušné látky alebo materiál, vnášať a požívať
alkoholické nápoje a iné omamné alebo psychotropné látky.
V boxovej uličke je zakázané fajčiť, piť, jesť, vnášať cudzie predmety a zvieratá. Pre tento priestor platí obmedzená rýchlosť max. 30km/h.
Účastník má právo podať protest na iného účastníka pri podozrení na nešportové správanie spoločnosti AGENCY. Účastník súhlasí s tým, že AGENCY má výhradné
právo na riešenie protestov a účastník sa zaväzuje bezvýhradne rešpektovať rozhodnutie AGENCY, vrátane prípadne uložených sankcií.
Účastník je povinný sa zúčastniť na rozprave (inštruktáži) pred zahájením jazdenia.
Účastník potvrdzuje, že pred zahájením jazdenia sa zúčastnil inštruktáže ohľadne bezpečnosti jazdy po kartingovej dráhe, organizácie jazdy na kartingovej dráhe
a oboznámil sa s technickými parametrami kartingovej dráhy.
Účastník sa zaväzuje rešpektovať všetky inštrukcie a nariadenia spoločnosti AGENCY a osôb poverených spoločnosťou AGENCY prevádzkou Slovenského
kartingového centra, vrátane zákazu bezohľadnej jazdy, bezpečnostných nariadení, vlajkovej a svetelnej signalizácie. Účastník sa ďalej zaväzuje jazdiť na parkovisku
pretekárskych strojov, ktoré je súčasťou Slovenského kartingového centra (ďalej len „Parkovisko“) maximálnou rýchlosťou 30km/h a zároveň sa zaväzuje zdržať sa
na Parkovisku prudkého brzdenia (s výnimkou potreby prudkého brzdenia z dôvodu vyskytnutia náhlej prekážky v smere jazdy vozidla), prudkého zrýchlenia,
zámernej jazdy šmykom a driftovania. Účastník sa zaväzuje, v prípade porušenia ktoréhokoľvek záväzku Účastníka uvedeného v tomto vyhlásení (vrátane tohto bodu
21.) uhradiť AGENCY pokutu vo výške 500,‐EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie zvlášť, pričom túto pokutu sa Účastník zaväzuje uhradiť AGENCY
bezodkladne (pred opustením areálu Slovenského kartingového centra) po výzve (aj ústnej) spoločnosti AGENCY (alebo spoločnosťou AGENCY poverenej osoby) na
úhradu zmluvnej pokuty.
Účastník potvrdzuje, že súhlasí s tým, že AGENCY (spoločnosťou AGENCY poverený zástupca) je oprávnená kedykoľvek vykázať z priestorov areálu Slovenského
kartingového centra Účastníka v prípade, že má podozrenie, že Účastník porušil záväzky Účastníka uvedené v tomto bode 21. tohto vyhlásenia.
Účastník sa zaväzuje rešpektovať všetky inštrukcie a nariadenia spoločnosti AGENCY a pracovníkov RTP (rýchlej technickej pomoci) pri odstraňovaní nepojazdných
vozidiel. AGENCY pri odstraňovaní nepojazdných vozidiel nepreberá zodpovednosť za prípadné škody ktoré môžu touto činnosťou vzniknúť.
Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil so signalizáciou vlajkami a svetelnou signalizáciou, ako aj Prevádzkovým a návštevným poriadkom a dokumentom spoločnosti
AGENCY označeným ako Minimálne povinné zabezpečenie, porozumel im a zaväzuje sa plniť povinnosti účastníka/ jazdca v nich uvedené.
Toto vyhlásenie účastníka akcie je platné pri každej návšteve Slovenského kartingového centra a nie je nutné ho opätovne podpisovať pred každou jazdou.

V Bratislave, dňa ______________________________

Podpis účastníka: ___________________________________

Súhlas so zverejňovaním záznamov z Jazdy Účastníka
Účastník súhlasí, aby AGENCY vyhotovovala, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzene vystavovala, rozširovala, sprístupňovala (a to aj prostredníctvom internetu),
uverejňovala, upravovala a/alebo inak použila obrazové, zvukové, zvukovo‐obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z Jazdy účastníka obsahujúce aj (i) priebeh Jazdy, (ii)
obchodné meno, značku, ochrannú známku a/alebo logo Účastníka (iii) zobrazenia (podobizne) účastníka (iv) vozidlo účastníka. Účastník vyhlasuje, že je oprávnený
poskytnúť AGENCY práva podľa tohto odseku.
Účastník súhlasí, aby AGENCY uverejnila vo vlastných propagačných materiáloch (prostriedkoch) a/alebo v propagačných prostriedkoch spoločnosti VZV a/alebo SKC
údaje o konaní Jazdy a o vykonávateľovi Jazdy, ako aj uverejniť Záznamy (ich časti) z predmetných Jázd, a to aj prostredníctvom webovej stránky AGENCY a/alebo
spoločnosti VZV a/alebo SKC (a to časovo a teritoriálne neobmedzene).
Súhlas účastník udeľuje súhlas dobrovoľne, t.j. Účastník nie je povinný súhlas AGENCY udeliť. Osobné údaje sú spracúvané na základe tohto súhlasu do jeho odvolania
Účastníkom. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. AGENCY akceptuje akúkoľvek formu odvolania súhlasu, ak je dotknutá osoba, ktorá súhlas odvoláva,
jednoznačne identifikovateľná. Osobné údaje sú poskytované najmä nasledovným príjemcom: sprostredkovatelia podieľajúci sa na vyhotovovaní záznamov a ich
spracovania v mene AGENCY, poskytovatelia internetových služieb, reklamné a mediálne agentúry a pod..

V Bratislave, dňa ______________________________

Podpis účastníka: ___________________________________
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Príloha č. 2
k Všeobecným obchodným podmienkam, 3.časti, spoločnosti SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o., so
sídlom Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44 407 793
(ďalej len „VOP“)
VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA AKCIE S DOLOŽKOU VYHLÁSENIA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NEPLNOLETÉHO ÚČASTNÍKA AKCIE
Meno: ____________________________________

Priezvisko________________________________________________

Dátum narodenia: ___________________________

Bydlisko: _________________________________________________

Číslo občianskeho preukazu: ___________________

Tel. číslo: _________________________________________________

E‐mail: _____________________________________

(ďalej len „Účastník“ alebo „Neplnoletý“)

Meno zákonného zástupcu: _______________________ Priezvisko zákonného zástupcu _______________________________
Dátum narodenia zákonného zástupcu _______________Bydlisko zákonného zástupcu _________________________________
Číslo občianskeho preukazu zákonného zástupcu: ____________________Tel. číslo zákonného zástupcu: __________________
E‐mail zákonného zástupcu: ______________________ ______________________(ďalej len „Zákonný zástupca Účastníka“)
1.

2.
3.

4.
5.

Zákonný zástupca Účastníka berie na vedomie, že Účastník sa zúčastňuje jazdy na kartingovej dráhe na vlastné nebezpečenstvo. Zákonný zástupca Účastníka a
Účastník berie na vedomie, že SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o., so sídlom Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44 407 793 (ďalej len „AGENCY“) nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú Účastníkovi alebo tretej osobe jazdou Účastníka. Zákonný zástupca Účastníka vyhlasuje, že plne
zodpovedná za škody a ujmy spôsobené Účastníkom. Účastník sa zaväzuje počínať si tak, aby nedošlo pri jazde Účastníka ku škode na zdraví, majetku, prírode či
životnému prostrediu a správať sa ohľaduplne k ostatným jazdcom pohybujúcim sa na kartingovej dráhe a ostatnej časti areálu Slovenského kartingového centra
Slovakia ring – Orechová Potôň (ďalej len „Slovenské kartingové centrum“). Zákonný zástupca Účastníka potvrdzuje, že preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za
akékoľvek škody a ujmy Účastníkom spôsobené pri vykonávaní jazdy alebo používaní vozidla na kartingovej dráhe a ostatnej časti areálu Slovenského kartingového
centra. Účastník vyhlasuje, že vykoná všetky potrebné opatrenia k minimalizácii nebezpečenstva úrazu jeho osoby a osôb v jeho blízkosti a bude dodržiavať pokyny
udelené mu osobami zastupujúcimi spoločnosť AGENCY. Zákonný zástupca Účastníka a Účastník potvrdzujú, že boli osobou poverenou AGENCY upovedomení
o povahe dráhy, na ktorej sa realizujú jazdy, vrátane bezpečnostných, zdravotných a akýchkoľvek iných rizík a nástrah súvisiacich s jej využitím.
Zákonný zástupca Účastníka a Účastník berú na vedomie, že kartingová dráha nie je verejná komunikácia a na jazdu po kartingovej dráhe Slovenského kartingového
centra Slovakia ring sa nemusí vzťahovať zákonné ani zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu / havarijné poistenie.
Zákonný zástupca Účastníka a Účastník vyhlasujú, že Účastník je držiteľom platného vodičského preukazu alebo licencie pretekára, nie je a nebude počas jazdy pod
vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky, ani v stave zníženej pozornosti a koncentrácie. Zákonný zástupca Účastníka a Účastník berú na vedomie, že AGENCY je
oprávnená kedykoľvek počas prítomnosti Účastníka v areáli Slovenského kartingového centra vykonať dychovú skúšku a Účastník sa zaväzuje túto skúšku
neodmietnuť a podrobiť sa jej. Zákonný zástupca Účastníka garantuje, že vozidlo, ktorým bude Účastník jazdiť po kartingovej dráhe Slovenského kartingového centra
je v dobrom technickom stave, neunikajú a nebudú z neho unikať žiadne kvapaliny. Zákonný zástupca Účastníka a Účastník berú na vedomie, že AGENCY má
výhradné právo nepripustiť vozidlo alebo účastníka k jazde po kartingovej dráhe alebo účastníka bez náhrady z jazdy vylúčiť.
Zákonný zástupca Účastníka a Účastník vyhlasujú, že sú si vedomí existencie objektívneho nebezpečenstva, zdravotných a akýchkoľvek iných rizík a nástrah,
nepredvídateľných okolností a všeobecnej nebezpečnosti motocyklistického športu, že Účastník disponuje strojom a odevom spĺňajúcim všetky požiadavky
bezpečnosti stanovené všeobecne záväznými predpismi a dokumentom AGENCY označenom ako Minimálne povinné zabezpečenie, že je zdravotne spôsobilý
zúčastniť sa jazdy a že sa oboznámil s technickými parametrami kartingovej dráhy a zaväzuje sa vykonať prvé kolo jazdy s prihliadnutím na neznalosť dráhy (tzv.
skúšobná jazda), ktorou sa oboznámi s parametrami kartingovej dráhy a vlastnosťami jej povrchu.
Zákonný zástupca Účastníka a Účastník potvrdzujú, že AGENCY (spoločnosťou AGENCY poverený zástupca) je oprávnená kedykoľvek vykázať z priestorov areálu
Slovenského kartingového centra účastníka v prípade, že má podozrenie, že účastník nesplnil podmienky, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení.
Zákonný zástupca Účastníka súhlasí s tým, že:
- areál Slovenského kartingového centra môže byť monitorovaný prostredníctvom kamerového systému na účely oprávnených záujmov AGENCY alebo tretej
strany a na plnenie zákonnej povinnosti. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov pri prevádzkovaní kamerového systému sú uvedené vo Všeobecných
obchodných podmienkach v časti „SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV“.
- AGENCY bude v rámci oprávneného záujmu spracúvať Účastníkom a Zákonným zástupcom Účastníka poskytnuté osobné údaje na účely kontaktovania a
poskytovania cielených informácií, upozornení a/alebo oznamov o konaní akcií, kurzov, podujatí a/alebo o súvisiacich službách poskytovaných AGENCY, a to
formou elektronickej komunikácie (telefonicky, SMS/MMS/e‐mail a pod.). AGENCY môže využiť aj kontaktovanie účastníka a Zákonným zástupcom Účastníka
na účely uvedené v tomto bode formou zasielania písomností na vyššie uvedené adresy. Cielenie obchodno‐marketingovej komunikácie je vykonávané
v minimálnom rozsahu, a to zvyčajne na základe prvotných informácií o záujme Účastníka Zákonný zástupca Účastníka môže namietať voči spracúvaniu
osobných údajov Účastníka a/alebo Zákonného zástupcu Účastníka na účely priameho marketingu. Ak Zákonný zástupca Účastníka uplatní námietku voči
spracúvaniu na účely priameho marketingu, AGENCY nebude osobné údaje Účastníka a/alebo Zákonného zástupcu Účastníka na účely priameho marketingu
spracúvať.
- AGENCY zverejňuje informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu čl. 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. 2016/679 (GDPR) vo
Všeobecných obchodných podmienkach, aktualizované a podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov AGENCY zverejňuje na webovom sídle:
www.slovakiaring.sk a vo vybraných verejne prístupných priestoroch (vrátane priestorov, kde AGENCY získava osobné údaje). Poskytnutím svojich osobných
údajov a podpísaním tohto vyhlásenia Zákonný zástupca Účastníka prehlasuje, že sa oboznámil s týmito informáciami o spracúvaní osobných údajov,
porozumel im a je si vedomí svojich práv ako dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava Slovenská republika
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Zákonný zástupca Účastníka sa zaväzuje, že Účastník bude dodržiavať aj nasledovné pravidlá:
6.
Účastník v automobile je povinný použiť ochrannú prilbu a bezpečnú plnú obuv. Pri jazde na motocykli je účastník povinný mať kombinézu s chráničmi, jazdeckú
obuv, rukavice a prilbu; vybavenie musí byť určené k jazde na motocykli.
7.
Účastník smie na kartingovú dráhu Slovenského kartingového centra vychádzať alebo vchádzať len na miestach k tomu určených. Je povinný dbať na pokyny
pracovníkov AGENCY zaisťujúcich prevádzku na kartingovej dráhe a ísť po dráhe len v určenom smere. Otáčanie a cúvanie je na kartingovej dráhe zakázané. Pri
poruche alebo havárií musí účastník odstaviť vozidlo bezpečne na krajnici a vyčkať do príjazdu odťahového vozidla. Zastavenie či státie na kartingovej dráhe je
zakázané.Účastník nesmie vytvárať na kartingovej dráhe prekážku v jazde.
8.
Účastník je povinný prispôsobiť jazdu po kartingovej dráhe a rýchlosť svojim schopnostiam, stavu kartingovej dráhy a aktuálnym klimatickým podmienkam.
9.
Na kartingovej dráhe nesmie účastník náhle a bezdôvodne spomaliť jazdu. V prípade nutnosti musí bezpečne opustiť kartingovú dráhu.
10. V prípade havárie vozidla je účastník povinný predviesť vozidlo na technickú prehliadku, inak nebude účastník opätovne pripustený na kartingovú dráhu.
11. Zahájenie a ukončenie jazdy sa zaväzuje Účastník vykonať v súlade s pokynmi pracovníkov AGENCY a v súlade so signalizáciou. Po ukončení jazdy je Účastník povinný
ihneď kartingovú dráhu opustiť.
12. Účastník sa zaväzuje jazdiť takým spôsobom, aby neohrozil ani neobmedzil iných jazdcov pohybujúcich sa po kartingovej dráhe.
13. Účastník je povinný dodržiavať pokyny pracovníkov AGENCY, a to po celú dobu pobytu v areáli Slovenského kartingového centra. Účastník, resp. Zákonný zástupca
Účastníka zodpovedá za členov sprievodu Účastníka a ich správanie ako aj prípadné škody a ujmy nimi spôsobené a/alebo zapríčinené.
14. Účastník je oprávnený vstupovať výlučne do tých častí areálu Slovenského kartingového centra, ktoré boli spoločnosťou AGENCY (oprávneným zástupcom
spoločnosti AGENCY) účastníkovi výslovne sprístupnené, t.j. k vstupu do týchto častí obdržal výslovný súhlas. Vozidlá ( účastník ) musia byť označení čitateľným
štartovým číslom a označením príslušnej kategórie.
15. Účastník nie je oprávnený, počas pohybu (prítomnosti) v areáli Slovenského kartingového centra, vyhotovovať obrazové (fotografické), zvukové alebo
zvukovoobrazové záznamy. Účastníkovi je zakázané počas pohybu (prítomnosti) v areáli Slovenského kartingového centra manipulovať s otvoreným ohňom, nosiť
a/alebo držať a/alebo používať zbraň (vrátane strelných a bodných zbraní) a výbušné látky alebo materiál, vnášať a požívať alkoholické nápoje a iné omamné alebo
psychotropné látky.
16. V boxovej uličke je zakázané fajčiť, piť, jesť, vnášať cudzie predmety a zvieratá. Pre tento priestor platí obmedzená rýchlosť max. 30km/h.
17. Zákonný zástupca Účastníka má právo podať protest na iného účastníka pri podozrení na nešportové správanie spoločnosti AGENCY. Účastník súhlasí s tým, že
AGENCY má výhradné právo na riešenie protestov a účastník sa zaväzuje bezvýhradne rešpektovať rozhodnutie AGENCY, vrátane prípadne uložených sankcií.
18. Účastník je povinný sa zúčastniť na rozprave (inštruktáži) pred zahájením jazdenia.
19. Zákonný zástupca Účastníka potvrdzuje, že pred zahájením jazdenia sa Zákonný zástupca Účastníka a Účastník zúčastnili inštruktáže ohľadne bezpečnosti jazdy po
kartingovej dráhe, organizácie jazdy na kartingovej dráhe a oboznámili sa s technickými parametrami kartingovej dráhy.
20. Účastník sa zaväzuje rešpektovať všetky inštrukcie a nariadenia spoločnosti AGENCY a osôb poverených spoločnosťou AGENCY prevádzkou Slovenského
kartingového centra, vrátane zákazu bezohľadnej jazdy, bezpečnostných nariadení, vlajkovej a svetelnej signalizácie. Účastník sa ďalej zaväzuje jazdiť na parkovisku
pretekárskych strojov, ktoré je súčasťou Slovenského kartingového centra (ďalej len „Parkovisko“) maximálnou rýchlosťou 30km/h a zároveň sa zaväzuje zdržať sa
na Parkovisku prudkého brzdenia (s výnimkou potreby prudkého brzdenia z dôvodu vyskytnutia náhlej prekážky v smere jazdy vozidla), prudkého zrýchlenia,
zámernej jazdy šmykom a driftovania. Zákonný zástupca Účastníka sa zaväzuje, v prípade porušenia ktoréhokoľvek záväzku Účastníka Účastníkom uvedeného
v tomto vyhlásení (vrátane tohto bodu 21.) uhradiť AGENCY pokutu vo výške 500,‐EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie zvlášť, pričom túto pokutu sa
Účastník zaväzuje uhradiť AGENCY bezodkladne (pred opustením areálu Slovenského kartingového centra) po výzve (aj ústnej) spoločnosti AGENCY (alebo
spoločnosťou AGENCY poverenej osoby) na úhradu zmluvnej pokuty.
Účastník potvrdzuje, že súhlasí s tým, že AGENCY (spoločnosťou AGENCY poverený zástupca) je oprávnená kedykoľvek vykázať z priestorov areálu Slovenského
kartingového centra Účastníka v prípade, že má podozrenie, že Účastník porušil záväzky Účastníka uvedené v tomto bode 21. tohto vyhlásenia.
21. Účastník sa zaväzuje rešpektovať všetky inštrukcie a nariadenia spoločnosti AGENCY a pracovníkov RTP (rýchlej technickej pomoci) pri odstraňovaní nepojazdných
vozidiel. AGENCY pri odstraňovaní nepojazdných vozidiel nepreberá zodpovednosť za prípadné škody ktoré môžu touto činnosťou vzniknúť.
22. Zákonný zástupca Účastníka potvrdzuje, že Zákonný zástupca Účastníka a Účastník sa oboznámili so signalizáciou vlajkami a svetelnou signalizáciou, ako aj
Prevádzkovým a návštevným poriadkom a dokumentom spoločnosti AGENCY označeným ako Minimálne povinné zabezpečenie, porozumeli im a Účastník sa
zaväzuje sa plniť povinnosti účastníka/ jazdca v nich uvedené.

V Bratislave, dňa __________________

Podpis Zákonného zástupcu Účastníka: _______________________ Podpis Účastníka: _______________________

Vyhlásenie a súhlas Zákonného zástupcu Účastníka (neplnoletej osoby)
Zákonný zástupca Účastníka vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že:
–
som oboznámený s povahou, nástrahami a rizikami motoristického športu prevádzkovaného v Areáli Slovenského kartingového centra a s povahou Akcie, ktorej sa
aktívne zúčastní aj Účastník ako neplnoletá osoba
–
som oboznámený s organizačnými a inými pravidlami a podmienkami účasti na Akcii, s VOP AGENCY najmä ich 3. časti, ktorá sa týka Slovenského kartingového
centra,
–
som oboznámený s textom vyhlásenia Účastníka Akcie, ako aj s povinnosťami, ktoré mne a Účastníkovi z nich vyplývajú
–
som uzrozumený s tým, že za účasť Účastníka (mladšieho ako 18 rokov) na Akcii, ako aj za jeho jazdu zodpovedá v plnom rozsahu jeho zákonný zástupca, teda ja
–
som uzrozumený s tým, že na účasť Účastníka (mladšieho ako 18 rokov) na Akcii, ako aj na jeho jazdu je potrebný písomný súhlas jeho zákonného zástupcu, teda
mňa.
Ja, meno:

priezvisko:

ako zákonný zástupca Účastníka Akcie

meno:
priezvisko:
súhlasím s účasťou Účastníka na Akcii, ako aj
s jeho jazdou na Akcii, čo potvrdzujem svojim podpisom a zároveň vyhlasujem, že som za Účastníka plne zodpovedný i v prípade, že Účastníka nesprevádzam na Akcii, čo
potvrdzujem svojim podpisom.
Som plne zodpovedný za akékoľvek prípadné zranenia, za všetky iné ujmy a škody, ktoré Účastník spôsobí sebe alebo iným svojou aktívnou alebo pasívnou Účasťou na
Akcii alebo svojou jazdou na Akcii alebo aj mimo nej.
Podpísaním tohto vyhlásenia nie je AGENCY zodpovedná za akékoľvek prípadné zranenia, iné ujmy a/alebo škody, ktoré Účastník spôsobí sebe alebo iným svojou aktívnou
alebo pasívnou Účasťou na Akcii a svojou jazdou na Akcii alebo aj mimo nej.

V Bratislave, dňa __________________

Podpis Zákonného zástupcu Účastníka: _______________________
SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
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Súhlas so zverejňovaním záznamov z Jazdy Účastníka
Zákonný zástupca Účastníka súhlasí, aby AGENCY vyhotovovala, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzene vystavovala, rozširovala, sprístupňovala (a to aj
prostredníctvom internetu), uverejňovala, upravovala a/alebo inak použila obrazové, zvukové, zvukovo‐obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z Jazdy účastníka
obsahujúce aj (i) priebeh Jazdy, (ii) obchodné meno, značku, ochrannú známku a/alebo logo Účastníka (iii) zobrazenia (podobizne) účastníka (iv) vozidlo účastníka.
Zákonný zástupca Účastníka vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť AGENCY práva podľa tohto odseku.
Zákonný zástupca Účastníka súhlasí, aby AGENCY uverejnila vo vlastných propagačných materiáloch (prostriedkoch) a/alebo v propagačných prostriedkoch spoločnosti
VZV a/alebo SKC údaje o konaní Jazdy Účastníka a o vykonávateľovi Jazdy, ako aj uverejniť Záznamy (ich časti) z predmetných Jázd Účastníka, a to aj prostredníctvom
webovej stránky AGENCY a/alebo spoločnosti VZV a/alebo SKC (a to časovo a teritoriálne neobmedzene).
Súhlas Zákonný zástupca Účastníka udeľuje súhlas dobrovoľne, t.j. Zákonný zástupca Účastníka nie je povinný súhlas AGENCY udeliť. Osobné údaje sú spracúvané na
základe tohto súhlasu do jeho odvolania Účastníkom. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. AGENCY akceptuje akúkoľvek formu odvolania súhlasu, ak je
dotknutá osoba, ktorá súhlas odvoláva, jednoznačne identifikovateľná. Osobné údaje sú poskytované najmä nasledovným príjemcom: sprostredkovatelia podieľajúci sa
na vyhotovovaní záznamov a ich spracovania v mene AGENCY, poskytovatelia internetových služieb, reklamné a mediálne agentúry a pod..

V Bratislave, dňa ______________________________

Podpis účastníka: ___________________________________
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