Všeobecné obchodné podmienky
pre poskytovanie kurzov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
pre poskytovanie kurzov

Areál Školy bezpečnej jazdy Orechová Potôň je v oprávnenom
užívaní spoločnosti DRIVING ACADEMY, s. r. o., so sídlom: 800
Orechová Potôň, 930 02, IČO: 45 433 348, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.:
Sro, vl.č. 25174/T (ďalej tiež aj ako „DA“), pričom
spoločnosť DA je oprávnená predmetný areál
poskytnúť do dočasného užívania tretím osobám.
Vzťahy medzi DA (v právnom postavení Poskytovateľa)
a treťou osobou (v právnom postavení Prijímateľa)
vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí kurzu sa riadia týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami:
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.

2.
3.

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
zo Zmluvy o poskytnutí kurzu uzavretej medzi DA ako
poskytovateľom služieb (ďalej len „Poskytovateľ“) a
ďalšou fyzickou alebo právnickou osobou ako
prijímateľom služieb (ďalej len „Prijímateľ“) (ďalej len
„Zmluva“). Zmluva sa týka poskytnutia Služieb
špecifikovaných v Zmluve.
Odchylné ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred
ustanoveniami týchto VOP.
Ustanovenia VOP sú súčasťou Zmluvy. 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.

II. DEFINÍCIA POJMOV
Škola bezpečnej jazdy (a/alebo areál Školy bezpečnej
jazdy) je súbor nižšie špecifikovaných nehnuteľností a
zariadení Školy bezpečnej jazdy v Orechovej Potôni,
ktoré sú potrebné k motoristickým, športovým alebo
kultúrno-spoločenským činnostiam a akciám.
Zariadenie Školy bezpečnej jazdy zahŕňa výučbové
priestory, jednotlivé moduly cvičiska, sociálne
zariadenia, parkovisko, príslušenstvo a súčasti
uvedených
objektov,
a to
vrátane
areálu
Automotodrómu SlovakiaRing v Orechovej Potôni
v prípade poskytovania kurzu „ŠBJ – RACING“.

Služby
Službami sa pre účely týchto VOP rozumejú služby
(Kurz) poskytované Poskytovateľom Prijímateľovi
alebo služby, ktorých poskytnutie Prijímateľovi
zabezpečuje Poskytovateľ, špecifikované v Zmluve, ako
aj prípadné Plnenie naviac pozostávajúce z poskytnutia
služieb podľa ust. odseku 1 článku IV. týchto VOP.
Poskytovateľ
Poskytovateľom sa pre účely týchto VOP rozumie
spoločnosť DRIVING ACADEMY, s.r.o., so sídlom: 800
Orechová Potôň, 930 02, IČO: 45 433 348, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.:
Sro, vl.č. 25174/T.
Prijímateľ
Prijímateľom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická
alebo právnická osoba v právnom postavení Prijímateľa podľa
Zmluvy.
Kurz predstavuje jednotlivú vzdelávaciu, motoristickú,
alebo športovú udalosť, súťaž, tréning, jazdu
a/alebo testovanie, ktoré organizuje alebo sa ho
zúčastňuje Prijímateľ v areáli Školy bezpečnej jazdy na
základe Zmluvy, a to v dobe a za podmienok
dohodnutých v Zmluve a týchto VOP.
Zahájením Kurzu sa pre účely týchto VOP rozumie prvý
vstup Prijímateľa (Prijímateľom poverenej osoby)
a/alebo prvého Účastníka Kurzu do priestorov Školy
bezpečnej jazdy Orechová Potôň v prvý deň konania
príslušného Kurzu.
Účastníkom Kurzu sa pre účely týchto VOP rozumie
fyzická osoba, ktorá sa, ako Prijímateľ (na základe
Zmluvy) osobne zúčastní poskytnutia Služieb (Kurzu)
a/alebo sa zúčastní poskytnutia Služieb (Kurzu)
prostredníctvom Prijímateľa (ako jedna z osôb
uvedených v Prílohe Zmluvy predstavujúcej menný
zoznam účastníkov Kurzu).
Cena predstavuje celkovú odmenu za poskytnutie
Služieb/ Kurzu vo výške dohodnutej v Zmluve.
Rezervačnou zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie
zmluva/ dohoda o rezervácii uzatvorená medzi
Poskytovateľom a Prijímateľom pred uzatvorením
Zmluvy, a to za účelom záväznej rezervácie termínu
Kurzu v prospech Prijímateľa.
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Ďalšie pojmy použité s veľkým začiatočným písmenom,
nešpecifikované týmito VOP, majú význam definovaný
v Zmluve .

a Poskytovateľom)
prítomných
v areáli
Školy
bezpečnej jazdy bezvýhradne rešpektoval pokyny
Poskytovateľa (oprávnenej osoby Poskytovateľa).

III. PRÁVA A POVINNOSTI

7. Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že
Poskytovateľ umožní vstup do areálu Školy bezpečnej
jazdy výlučne Prijímateľovi (v prípade, že Prijímateľ
ako fyzická osoba zazmluvnil poskytnutie Kurzu pre
seba ako jednotlivca) alebo osobám uvedeným
v Mennom zozname tvoriacom súčasť/prílohu Zmluvy
(v prípade, že Prijímateľ zazmluvnil poskytnutie Kurzu
pre skupinu osôb).

1. Poskytovateľ sa Zmluvou zaväzuje poskytnúť
Prijímateľovi Služby špecifikované v Zmluve (Kurz).
Prijímateľ Služby prijíma a zaväzuje sa Poskytovateľovi
uhradiť Cenu za Kurz stanovenú v Zmluve (ako aj Cenu
prípadného Plnenia naviac podľa ust. článku IV. týchto
VOP) a dodržať všetky pravidlá a ustanovenia
dohodnuté Zmluvou, VOP a Prevádzkovým poriadkom
Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je oprávnený zdržiavať sa v areáli Školy
bezpečnej jazdy výlučne za účelom prijatia Služieb
dohodnutých v Zmluve (t.j. za účelom účasti na Kurze)
a je povinný správať sa spôsobom nepoškodzujúcim
areál Školy bezpečnej jazdy. Prijímateľ je povinný
zabezpečiť, aby sa každý z Účastníkov Kurzu
(zúčastňujúci sa Kurzu na základe Zmluvy uzatvorenej
medzi Prijímateľom a Poskytovateľom) prítomných
v areáli Školy bezpečnej jazdy správal spôsobom
nepoškodzujúcim areál Školy bezpečnej jazdy.
3. Poskytovateľ má právo kedykoľvek vykonať kontrolu
užívania areálu Školy bezpečnej jazdy podľa bodu 2
tohto článku. Pre prípad poškodenia areálu Školy
bezpečnej jazdy Prijímateľom a/alebo iným
Účastníkom Kurzu (zúčastňujúcim sa Kurzu na základe
Zmluvy
uzatvorenej
medzi
Prijímateľom
a Poskytovateľom) sa Prijímateľ zaväzuje, nahradiť
Poskytovateľovi vzniknutú škodu a ušlý zisk
v peniazoch, vo výške podľa vyčíslenia Poskytovateľa.
4. Prijímateľ nie je oprávnený sprístupniť areál Školy
bezpečnej jazdy tretej osobe bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Poskytovateľa.
5. Prijímateľ nie je oprávnený poskytovať tretím
osobám (vrátane Účastníkov Kurzu) akékoľvek služby
a tovary bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Poskytovateľa.
6. Prijímateľ je povinný počas prítomnosti v areáli
Školy bezpečnej jazdy bezvýhradne rešpektovať
pokyny
Poskytovateľa
(oprávnenej
osoby
Poskytovateľa). Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby
sa každý z Účastníkov Kurzu (zúčastňujúci sa Kurzu na
základe Zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cena za Kurz dohodnutá v Zmluve je vyčíslená
v eurách (EUR), pričom toto vyčíslenie sa riadi
rozsahom poskytovaných Služieb v zmysle Zmluvy.
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 časti 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 Zmluve
výslovne dohodnuté inak.
4. Platobné podmienky
Cena za Kurz (100%) je splatná najneskôr do 5.
(piateho) dňa pred prvým dňom konania príslušného
Kurzu, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, a to
bankovým prevodom alebo v hotovosti.
V prípade úhrady Ceny za Kurz prevodom na účet
Poskytovateľa
špecifikovaný v Zmluve, sa Cena
považuje za uhradenú dňom pripísania platby 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 podľa
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Zmluvy a týchto VOP vzniká Poskytovateľovi nárok na
úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej čiastky
za každý deň omeškania.
7. V prípade, že Prijímateľ neuhradí riadne a včas Cenu
za Kurz vrátane DPH, je Poskytovateľ oprávnený
neposkytnúť Prijímateľovi Služby (Kurz) dohodnuté
príslušnou Zmluvou.
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 Zmluve a zároveň 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 emailovú adresu Prijímateľa uvedenú v Zmluve alebo
(2) uplynutie tretieho dňa po odoslaní Účtovného
dokladu doporučene prostredníctvom registrovaného
poštového styku, na adresu Prijímateľa uvedenú
v hlavičke Zmluvy alebo na adresu Zástupcu
prijímateľa služieb uvedeného v Zmluve, 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 Zmluvy 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.
V. ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE
1. Prijímateľ je oprávnený zdržiavať sa v areáli Školy
bezpečnej jazdy výlučne za účelom prijatia Služieb
dohodnutých v Zmluve (t.j. za účelom účasti na Kurze)
a je povinný správať sa spôsobom nepoškodzujúcim
areál Školy bezpečnej jazdy. Prijímateľ je povinný
zabezpečiť, aby sa každý z Účastníkov Kurzu
(zúčastňujúci sa Kurzu na základe Zmluvy uzatvorenej
medzi Prijímateľom a Poskytovateľom) (ďalej len
„Prijímateľom zabezpečení Účastníci“) prítomných

v areáli Školy bezpečnej jazdy správal spôsobom
nepoškodzujúcim areál Školy bezpečnej jazdy. Ak dôjde
k poškodeniu zariadenia areálu Školy bezpečnej jazdy
Prijímateľom alebo Prijímateľom zabezpečenými Účastníkmi,
uhradí Prijímateľ Poskytovateľovi plnú výšku náhrady škody
(vrátane nákladov Poskytovateľa na opravu poškodenia), a to
podľa vyúčtovania Poskytovateľa.
2. Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody
spôsobené na majetku alebo zdraví Účastníkov Kurzu (vrátane
Prijímateľa). Prijímateľ berie na vedomie, že do areálu Školy
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 Prijímateľa a Prijímateľom zabezpečených Účastníkov
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 Prijímateľom zabezpečených
Účastníkov.
Prijímateľ
sa
zaväzuje
Prijímateľom
zabezpečených Účastníkov o svojej zodpovednosti oboznámiť.
3. 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.
4. V prípade zranenia Prijímateľom zabezpečeného Účastníka
počas jeho prítomnosti v areáli Školy bezpečnej jazdy v deň
poskytovania Kurzu, 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 Prijímateľom zabezpečený
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
Prijímateľ.
5. Prijímateľ je povinný uzavrieť 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
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eur). Účinnosť predmetnej poistnej zmluvy je Prijímateľ
povinný preukázať Poskytovateľovi najneskôr v deň
predchádzajúci prvému dňu konania príslušného Kurzu.
6.
Prijímateľ je oprávnený vstupovať výlučne do
nasledovných častí areálu Školy bezpečnej jazdy: školiace
priestory, sociálne zariadenia, reštauračné zariadenie,
recepcia, priestory cvičiska a do tých častí areálu Školy
bezpečnej jazdy, ktoré sú Prijímateľovi výslovne sprístupnené
Poskytovateľom (jeho oprávnenou osobou) (ďalej len
„Sprístupnené časti areálu“). Prijímateľ, je povinný zabezpečiť,
aby Prijímateľom zabezpečení Účastníci vstupovali výlučne do
tých častí areálu Školy bezpečnej jazdy, ktoré predstavujú
Sprístupnené časti areálu, pričom Prijímateľ zodpovedá za
bezpečnosť všetkých Prijímateľom zabezpečených Účastníkov
počas celého trvania Kurzu, a to až do momentu opustenia
areálu Školy bezpečnej jazdy všetkými Prijímateľom
zabezpečenými Účastníkmi. Prijímateľ 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 Školy bezpečnej jazdy
Prijímateľom zabezpečeného Účastníka a/alebo
Prijímateľa v prípade, že podľa úvahy poverenej osoby
Poskytovateľa, ktorýkoľvek Prijímateľom zabezpečený
Účastník a/alebo Prijímateľ ohrozuje bezpečnosť
ostatných osôb prítomných v areáli Školy bezpečnej
jazdy a/alebo bezpečnosť ostatných Prijímateľom
zabezpečených Účastníkov a/alebo bezpečnosť
ktoréhokoľvek iného účastníka Kurzu alebo osoby
prítomnej v areáli Školy 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 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 uhradenú časť Ceny za
Kurz, ku ktorej sa porušenie vzťahuje.
9. Prijímateľ je povinný zabezpečiť si (počas každého Kurzu)
stráženie vecí vnesených do areálu Školy bezpečnej jazdy, a to
na vlastné náklady.
10. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci Prijímateľom
zabezpečení Účastníci opustili areál Školy bezpečnej jazdy
najneskôr do 1 (jednej) hodiny od skončenia každého Kurzu.

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

VYSIELACIE PRÁVA, 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 ktoréhokoľvek Kurzu a/alebo akákoľvek iné
záznamy zachytávajúce aj areál Školy bezpečnej jazdy (jeho
ktorúkoľvek časť) (ďalej len „Záznamy“). Prijímateľ je povinný
zabezpečiť, aby Záznamy nevyhotovovali a žiadnym
spôsobom nepoužívali ani Prijímateľom zabezpečení
Účastníci.
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 Školy bezpečnej jazdy
a/alebo účastníkov Kurzu a/alebo tretích osôb nachádzajúcich
sa v areáli Školy bezpečnej jazdy. 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 Školy bezpečnej jazdy a/alebo
spoločnosť SLOVAKIA RING s.r.o., so sídlom: 800 Orechová
Potôň, 930 02, 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 Školy
bezpečnej jazdy, 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
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a/alebo vysielanej podobe), ktoré budú vyvolávať
nebezpečenstvo
poškodenia
dobrého
mena
(goodwillu, povesti) Školy bezpečnej jazdy, Poskytovateľa
alebo SLOVAKIA RING a/alebo ktoré budú spôsobilé
poškodiť dobré meno (goodwill, povesť) Školy
bezpečnej jazdy, Poskytovateľa alebo SLOVAKIA RING,
a/alebo budú spôsobilé privodiť akúkoľvek ujmu Školy
bezpečnej jazdy, Poskytovateľovi alebo SLOVAKIA RING, a to
bez ohľadu na to, či takéto údaje budú alebo nebudú
pravdivé.
4. Prijímateľ nesmie zakrývať propagačné prostriedky
(materiály) umiestnené v areáli Školy bezpečnej jazdy.
Prijímateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
a písomnej dohody s Poskytovateľom o odmene umiestniť
v areáli Školy bezpečnej jazdy akýkoľvek propagačný
prostriedok Prijímateľa a/alebo tretej osoby. Prijímateľ je
povinný zabezpečiť, aby v areáli Školy bezpečnej jazdy
neumiestňovali, bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Poskytovateľa, propagačné prostriedky ani Prijímateľom
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. Prijímateľ
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. 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, zvukovo-obrazové a/alebo audiovizuálne
záznamy z každého Kurzu obsahujúce aj (i) priebeh Kurzu, (ii)
obchodné meno, značku, ochrannú známku a/alebo logo
Prijímateľa a/alebo Prijímateľom zabezpečených Účastníkov
a/alebo (iii) zobrazenia (podobizne) Prijímateľa ako aj
Prijímateľom zabezpečených Účastníkov. 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.
7. V prípade, že sa ukáže ktorékoľvek vyhlásenie
Prijímateľa podľa Zmluvy alebo VOP ako nepravdivé
alebo Prijímateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť
uvedenú v Zmluve 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 ktorýmkoľvek Kurzom, vrátane nárokov týkajúcich sa
záznamov podľa predchádzajúceho odseku (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
Prijímateľom a/alebo v dôsledku nepravdivosti
vyhlásení Prijímateľa 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.
VII.

STORNO PODMIENKY

1. Záväzky týkajúce sa Kurzu zanikajú riadnym
a včasným splnením všetkých záväzkov vyplývajúcich
zo Zmluvy a týchto VOP. To neplatí, ak dôjde
k ukončeniu Zmluvy oprávneným jednostranným
právnym úkonom zmluvnej strany alebo dohodou.
2. Prijímateľ môže, najneskôr do 5. (piateho) dňa pred
prvým dňom konania príslušného Kurzu, zrušiť Zmluvu
úhradou
stornopoplatku
(odstupného)
podľa
nasledujúceho odseku 3 tohto článku VOP. Za deň
účinnosti zrušenia Zmluvy sa v takomto prípade
považuje deň kumulatívneho splnenia nasledovných
podmienok: prijatie písomného oznámenia Prijímateľa
Poskytovateľom, že Prijímateľ svoje právo zrušiť Zmluvu
využíva a úhrada odstupného vo výške podľa
nasledujúceho odseku 3 tohto článku VOP.
3. Odstupné podľa predchádzajúceho odseku 2
predstavuje 20% z Ceny za Kurz (vrátane DPH).
Povinnosť zaplatiť odstupné a Prijímateľom už
uhradenú Cenu za Kurz a/alebo uhradenú časť Ceny za
Kurz sa navzájom započítavajú.
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jazdy (ktorejkoľvek časti) pre účely určené
v 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
(Kurzu)
(formou
písomného dodatku k Zmluve) alebo budú
Prijímateľovi vrátené platby poskytnuté
Prijímateľom na základe Zmluvy.

V prípadoch, kedy tieto VOP a/alebo Zmluva určujú
nárok Poskytovateľa voči Prijímateľovi na úhradu
zmluvnej pokuty, nie je tým dotknutý nárok
Poskytovateľa na náhradu škody v plnej výške.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak
Prijímateľ neuhradí plnú výšku Ceny za Kurz ani do 1
(jedného) dňa predo dňom konania príslušného Kurzu,
na ňu sa vzťahujúca Zmluva zaniká; nárok na náhradu
zmluvnej pokuty nie je zánikom Zmluvy podľa tohto
odseku dotknutý.

5.9 v prípade nemožnosti alebo nevhodnosti
užívania areálu Školy bezpečnej jazdy
z dôvodu vád (vrátane technickej poruchy).
V tomto prípade budú Prijímateľovi vrátené
platby poskytnuté Prijímateľom na základe
Zmluvy, s výnimkou ak nemožnosť alebo
nevhodnosť užívania areálu Školy bezpečnej
jazdy bola spôsobená činnosťou alebo
v dôsledku
činnosti
Prijímateľa
alebo
Prijímateľom 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. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy
v prípade ak:
5.1 Prijímateľ užíva Sprístupnené časti areálu
v rozpore so Zmluvou,
VOP, alebo
Prevádzkovým poriadkom
5.2 Prijímateľ poruší záväzky podľa odseku 4
a/alebo odseku 5 a/alebo odseku 6 článku III.
týchto VOP;
5.3 Prijímateľ je v omeškaní s úhradou Ceny za
Kurz o viac ako 3 dni;
5.4 Prijímateľ akokoľvek poruší ustanovenia
Zmluvy, VOP, Prevádzkového poriadku,
pokyny Poskytovateľa alebo oprávnenej
osoby Poskytovateľa;
5.5 Prijímateľ nepreukáže splnenie podmienok
podľa článku V. odseky 5 alebo 6 VOP;
5.6 Prijímateľ nepreukáže splnenie podmienok
podľa článku VIII. odsek 5 VOP;
5.7 vznikne oprávnenie Poskytovateľa vykázať
z areálu Školy bezpečnej jazdy Prijímateľom
zabezpečeného Účastníka a/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,
a to vo výške predstavujúcej Cenu (jej časť) za Kurz
uhradenú Prijímateľom do momentu vzniku nároku
Poskytovateľa na úhradu zmluvnej pokuty.
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 Školy bezpečnej
jazdy (ktorejkoľvek časti), a to aj z dôvodu
nemožnosti užívania areálu Školy bezpečnej

5.10 kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. V tomto
prípade, (i) ak dôjde k odstúpeniu pred
začiatkom Kurzu, budú Prijímateľovi vrátené
platby
(Cenu
za
Kurz)
poskytnuté
Prijímateľom na základe Zmluvy, (ii) ak dôjde
k odstúpeniu po začiatku Kurzu, bude
Prijímateľovi vrátená proporcionálna časť
platby
(Ceny
za
Kurz)
poskytnutá
Prijímateľom na základe Zmluvy, a to podľa
rozsahu poskytnutých Služieb.
VIII.

BEZPEČNOSŤ

1.

Prijímateľ je povinný dodržiavať podmienky
stanovené
Prevádzkovým
poriadkom
Poskytovateľa. Prijímateľ potvrdzuje, že sa pred
uzavretím
Zmluvy
riadne
oboznámil
s
Prevádzkovým poriadkom Poskytovateľa.

2.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci
Prijímateľom 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. Prijímateľ je povinný
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zabezpečiť, aby všetci Prijímateľom zabezpečení
Účastníci disponovali počas celého Trvania Kurzu
platným vodičským oprávnením pre ten druh
vozidla, na ovládanie ktorého je zameraný
príslušný Kurz.
3.

4.

5.

Poskytovateľ je oprávnený, kedykoľvek počas
doby trvania Kurzu, vykonať kontrolu motorových
vozidiel, iných strojov alebo výstroja používaných
Prijímateľom
a/alebo
Prijímateľom
zabezpečenými
Účastníkmi
v areáli
Školy
bezpečnej jazdy. Poskytovateľ (ním poverená
osoba) je oprávnená vykázať z areálu Školy
bezpečnej jazdy Prijímateľom zabezpečeného
Účastníka alebo Prijímateľa v prípade, že
ktorýkoľvek Prijímateľom zabezpečený Účastník
vnesie do areálu Školy 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
Školy bezpečnej jazdy a/alebo na účely stanovené
Zmluvou.

bezpečnosti, že je zdravotne spôsobilý zúčastniť
sa Kurzu a jazdy, že sa oboznámil s technickými
parametrami cvičiska Školy bezpečnej jazdy
a zaviaže sa rešpektovať všetky inštrukcie
a nariadenia Poskytovateľa a osôb poverených
Poskytovateľom prevádzkou Školy bezpečnej
jazdy.
Vzor
vyhlásenia
Prijímateľom
zabezpečeného Účastníka tvorí súčasť týchto VOP
ako Príloha č. 1. Poskytovateľ (ním poverený
zástupca) je oprávnený kedykoľvek počas doby
trvania Kurzu vykázať z areálu Školy bezpečnej
jazdy Prijímateľom zabezpečeného Účastníka
a/alebo Prijímateľa v prípade, že má podozrenie,
že ktorýkoľvek Prijímateľom zabezpečený
Účastník a/alebo Prijímateľ nesplnil podmienky,
ktoré sú uvedené vo vyhlásení podľa tohto
odseku a/alebo nepotvrdil svojím podpisom
uvedené vyhlásenie.
6.

Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetci
Prijímateľom zabezpečení Účastníci rešpektovali
všetky inštrukcie a nariadenia Poskytovateľa
a osôb poverených Poskytovateľom prevádzkou
Školy bezpečnej jazdy, vrátane všetkých
bezpečnostných nariadení. Prijímateľ sa ďalej
zaväzuje zabezpečiť, aby všetci Prijímateľom
zabezpečení Účastníci jazdili na parkovisku areálu
Školy 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 oprávnená
vykázať z areálu Školy bezpečnej jazdy
Prijímateľom zabezpečeného Účastníka a/alebo
Prijímateľa v prípade, že ktorýkoľvek Prijímateľom
zabezpečený Účastník nerešpektuje/ nesplní
a/alebo sa neriadi akoukoľvek inštrukciou alebo
nariadením
Poskytovateľa
(Poskytovateľom
poverených osôb).

7.

V prípade vykázania Prijímateľa podľa odseku 3
a/alebo odseku 5 a/alebo odseku 6 tohto článku
a/alebo článku V. ods. 6 VOP, nevzniká
Prijímateľovi nárok na vrátenie uhradenej Ceny za
Kurz (ani žiadnej jej časti).

Prijímateľ berie na vedomie, že areál Školy
bezpečnej jazdy môže byť sústavne monitorovaný
prostredníctvom
videozáznamu
alebo
audiozáznamu (kamerový systém). Prijímateľ
súhlasí s vyhotovovaním videozáznamu alebo
audiozáznamu podľa predchádzajúcej vety
a zaväzuje sa oboznámiť a zabezpečiť súhlas
všetkých Prijímateľom zabezpečených Účastníkov
s vyhotovovaním
predmetných
záznamov.
Prijímateľ súhlasí a zaväzuje sa zabezpečiť súhlas
všetkých Prijímateľom zabezpečených Účastníkov
s použitím predmetných záznamov (aj v prípade,
že bude obsahovať záznam Prijímateľom
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.
Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť písomné
vyhlásenie všetkých Prijímateľom zabezpečených
Účastníkov, ktorým Prijímateľom 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

IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
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1. Prijímateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na
zaradenie jeho mena, priezviska, rodného čísla,
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 Zmluvy;
(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
Zmluvy a v súlade so zákonom a osobitnými
právnymi predpismi.
2. 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 webovej stránky
Poskytovateľa a/alebo spoločnosti SLOVAKIA RING
(a to časovo a teritoriálne neobmedzene).
3. Prijímateľ podpisom Zmluvy zároveň vyhlasuje, že
poskytnutím Služieb (Kurzu), nedôjde (i)
k akýmkoľvek ujmám na zdraví Prijímateľa,
Prijímateľom zabezpečených Účastníkov alebo
iných fyzických osôb, ani (ii) k akýmkoľvek škodám
na
majetku
Poskytovateľa,
Prijímateľa,
Prijímateľom 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. 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 Zmluvy, 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 Zmluvu. Zmluvné strany sa výslovne
dohodli, že ustanovenia Zmluvy a VOP, týkajúce sa
zmluvnej pokuty alebo náhrady škody (a inej ujmy)
nijako neobmedzujú nárok Poskytovateľa na
odškodnenie podľa tohto odseku.
4. Všetky
oznámenia
(vrátane
odstúpenia
Poskytovateľa) medzi zmluvnými stranami, ktoré sa
vzťahujú k Zmluve a/alebo VOP, alebo ktoré majú
byť urobené Poskytovateľom na základe Zmluvy
a/alebo VOP, a sú urobené Poskytovateľom
v písomnej
forme
a zaslané
doporučene
prostredníctvom registrovaného poštového styku,
na adresu Prijímateľa uvedenú v hlavičke Zmluvy
alebo na adresu Zástupcu prijímateľa služieb
uvedenú v Zmluve (to v prípade, že sa oznámenia
týkajú Kurzu dohodnutého Zmluvou), 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.
5. VOP, Zmluva ako i práva a povinnosti vzniknuté na
základe 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).
6. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je:
Príloha č. 1 – Vyhlásenie Účastníka Kurzu.
V prípade rozporu ustanovení týchto VOP a
Prevádzkového poriadku Poskytovateľa majú
prednosť ustanovenia VOP.
7. VOP nadobúdajú účinnosť dňa 18.11.2010.
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8. Spory alebo nezhody pri interpretácií alebo plnení
Zmluvy a/alebo týchto VOP budú riešené
vzájomnými rokovaniami. V prípade, ak sa
nedosiahne zmierne riešenie nezhody, bude spor
podliehať výhradne jurisdikcii slovenských súdov.
9. 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.drivingacademy.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 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 Kurzu tými
VOP, ktoré sú účinné voči Prijímateľovi v čase
konania príslušného Kurzu.

DRIVING ACADEMY, s.r.o.
V Orechovej Potôni, dňa 18.11.2010
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Príloha č. 1
k
Všeobecným obchodným podmienkam pre poskytovanie kurzov
spoločnosti DRIVING ACADEMY, s.r.o., so sídlom 800 Orechová Potôň, 930 02, IČO: 45 433 348
(ďalej len „VOP“)

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA KURZU
Dole uvedené osoby (každá samostatne ďalej len „Účastník“) týmto vyhlasujú nižšie uvedené skutočnosti a zaväzujú
sa plniť záväzky Účastníka uvedené nižšie:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Účastník sa zúčastňuje Kurzu v areáli Školy bezpečnej jazdy na vlastné nebezpečenstvo. Účastník berie na
vedomie a súhlasí, že DRIVING ACADEMY, s.r.o., so sídlom 800 Orechová Potôň, 930 02, IČO: 45 433 348 (ďalej
len „DA“) 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 Školy bezpečnej jazdy – Orechová Potôň (ďalej len „Škola 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 Školy 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 DA. Účastník potvrdzuje, že bol osobou poverenou DA
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 Školy bezpečnej jazdy nie je verejná komunikácia a na jazdu po cvičisku Školy
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, na ovládanie ktorého je
zameraný Kurz, ktorého sa Účastník zúčastňuje, 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 DA je oprávnená
kedykoľvek počas prítomnosti Účastníka v areáli Školy bezpečnej jazdy vykonať dychovú skúšku a Účastník sa
zaväzuje túto skúšku neodmietnuť. Účastník garantuje, že vozidlo, ktorým bude jazdiť na cvičisku Školy
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 DA 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 DA (spoločnosťou DA poverený zástupca) je oprávnená kedykoľvek
vykázať z priestorov areálu Školy bezpečnej jazdy Účastníka v prípade, že má podozrenie, že Účastník nesplnil
podmienky, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení.
Účastník berie na vedomie, že areál Školy bezpečnej jazdy môže byť monitorovaný prostredníctvom kamerového
systému (t.j. môžu byť vyhotovované videozáznamy alebo audiozáznamy). Účastník súhlasí s vyhotovovaním
videozáznamu alebo audiozáznamu podľa predchádzajúcej vety, ako aj s použitím takéhoto záznam (aj v prípade,
že bude obsahovať záznam jeho osoby) 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. Účastník týmto udeľuje spoločnosti DA a SLOVAKIA RING s.r.o., 800 Orechová Potôň, 930 02, IČO:
44 154 992 (ďalej len „RING“), súhlas na vyhotovovanie obrazových (fotografických) a zvukovoobrazových
(audiovizuálnych) záznamov obsahujúcich aj zobrazenie podoby alebo podobizne Účastníka v areáli Školy
DRIVING ACADEMY, s. r. o,
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bezpečnej jazdy a súhlasí s použitím takýchto záznamov spoločnosťou DA a/alebo RING v rámci/na propagačných
materiáloch spoločnosti a ich šírením prostredníctvom všetkých komunikačných médií (vrátane internetu).

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

Účastník sa zaväzuje dodržiavať aj nasledovné pravidlá:
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.
Účastník smie na cvičisko Školy bezpečnej jazdy vychádzať alebo vchádzať len na miestach k tomu určených. Je
povinný dbať na pokyny pracovníkov DA zaisťujúcich prevádzku na cvičisku a ísť po cvičisku len v určenom smere.
Účastník je povinný prispôsobiť jazdu na cvičisku pokynom pracovníka DA, svojim schopnostiam, stavu vozidla
a aktuálnym klimatickým podmienkam. Pre jazdu na rýchlostnej dráhe platia ustanovenia zákona č. 725/2004
Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení.
Na cvičisku nesmie Účastník náhle a bezdôvodne spomaliť jazdu. V prípade nutnosti musí bezpečne opustiť
cvičisko.
V prípade havárie vozidla je Účastník povinný predviesť vozidlo na technickú prehliadku, inak nebude Účastník
opätovne pripustený na cvičisko.
Zahájenie a ukončenie jazdy sa zaväzuje Účastník vykonať v súlade s pokynmi pracovníkov DA 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 DA, a to po celú dobu pobytu v areáli Školy 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 Školy bezpečnej jazdy, ktoré boli
spoločnosťou DA (oprávneným zástupcom spoločnosti DA) Účastníkovi výslovne sprístupnené, t.j. k vstupu do týchto častí
obdržal výslovný súhlas.
Účastník nie je oprávnený, počas pohybu (prítomnosti) v areáli Školy bezpečnej jazdy, vyhotovovať obrazové
(fotografické), zvukové alebo zvukovoobrazové záznamy. Účastníkovi je zakázané počas pohybu (prítomnosti)
v areáli Školy bezpečnej jazdy 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.
Účastník je povinný sa zúčastniť na rozprave (inštruktáži) pred zahájením jazdenia na cvičisku v areáli Školy
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 DA a osôb poverených spoločnosťou
DA prevádzkou Školy bezpečnej jazdy, vrátane zákazu bezohľadnej jazdy a bezpečnostných nariadení. Účastník sa
ďalej zaväzuje jazdiť na parkovisku, ktoré je súčasťou Školy 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 DA pokutu vo výške 500,-EUR (slovom: päťsto
eur), a to za každé porušenie zvlášť, pričom túto pokutu sa Účastník zaväzuje uhradiť DA bezodkladne (pred
opustením areálu Školy bezpečnej jazdy) po výzve (aj ústnej) spoločnosti DA (alebo spoločnosťou DA poverenej
osoby) na úhradu zmluvnej pokuty. V prípade vzniku škodu má DA zároveň nárok na náhradu vzniknutej škody
v plnej výške.
Účastník potvrdzuje, že súhlasí s tým, že DA (spoločnosťou DA poverený zástupca) je oprávnená kedykoľvek
vykázať z priestorov areálu Školy 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 DA a pracovníkov RTP (rýchlej
technickej pomoci) pri odstraňovaní nepojazdných vozidiel. DA pri odstraňovaní nepojazdných vozidiel
nepreberá zodpovednosť za prípadné škody ktoré môžu touto činnosťou vzniknúť.
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21. Účastník týmto udeľuje spoločnosti DA súhlas so spracovaním jeho mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy
trvalého pobytu a emailovej adresy za účelom (a) overenia jeho totožnosti a spôsobilosti viesť vozidlo, vedenia
(b) evidencie účastníkov akcie, (c) zaradenia do databázy (informačného systému) spravovanej DA,
(d) poskytovania služieb a vykonávanie transakcií spoločnosťou DA (e) vypracovávania interných analýz a štatistík
spoločnosti DA (f) kontaktovania (poskytovania informácií), upozornení a/alebo oznamov o konaní akcií a/alebo
o službách poskytovaných spoločnosťou DA, a to aj formou zasielania písomností na vyššie uvedené kontaktné
údaje (g) využitia uvedených údajov spoločnosťou DA na marketingové účely a poskytnutia tretím osobám, ktoré
budú s DA spolupracovať pri organizácii akcie, a ktoré DA poverí marketingovou činnosťou vo svoj prospech,
rovnako aj (h) pre účely stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj za účelom archivácie tohto
vyhlásenia. Súhlas podľa tohto bodu udeľuje Účastník na dobu 10 rokov odo dňa podpísania tohto vyhlásenia.
Účastník môže svoj súhlas so spracovaním údajov písomne odvolať, a to doručením písomného odvolania
súhlasu spoločnosti DA.
22. 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 Školy bezpečnej jazdy
Účastníkom a/alebo akýchkoľvek nárokov Účastníka alebo DA 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 Školy bezpečnej jazdy, ako aj vzťahy založené týmto Vyhlásením a/alebo prijatím služieb
poskytovaných spoločnosťou DA sa spravujú slovenským právnym poriadkom.
Účastníci:
Meno

Priezvisko

Dátum
narodenia

Trvalý pobyt

Číslo OP

Číslo vodičského
oprávnenia
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