PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
ŠKOLY BEZPEČNEJ JAZDY
Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
DRIVING ACADEMY, s.r.o.
Sídlo: 800 Orechová Potôň, 930 02
IČO: 45 433 348
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)
Názov, typ, adresa Školy bezpečnej jazdy:
Škola bezpečnej jazdy – Driving academy
Adresa: 800 Orechová Potôň, 930 02
I.
Areál Školy bezpečnej jazdy (ďalej len „Areál“) je v oprávnenom užívaní Prevádzkovateľa; Areálom sa, pre účely tohto
Prevádzkového poriadku, rozumejú výučbové priestory zabezpečené Prevádzkovateľom, jednotlivé moduly a časti
cvičiska prevádzkované Prevádzkovateľom, sociálne zariadenia, parkovisko, príslušenstvo a súčasti uvedených
objektov, a to vrátane Prevádzkovateľom vymedzených častí areálu AutomotodrómuSlovakiaRing v Orechovej
Potôni[ďalej len „Automotodróm“](vrátane rýchlostnej dráhy a off-road cvičiska).
Pojmom Návštevník sa, pre účely tohto Prevádzkového poriadku, rozumie každá osoba (právnická osoba aj fyzická
osoba), ktorá vstúpi do Areálu na základe zmluvného vzťahu alebo zakúpenia príslušnej vstupenky alebo so súhlasom
Prevádzkovateľa.
Pojmom Účastník sa, pre účely tohto Prevádzkového poriadku, rozumie ten Návštevník, ktorý sa, na základe osobitnej
písomnej zmluvy alebo osobitného povolenia Prevádzkovateľa, aktívne zúčastňuje školenia/ kurzu (školená/ trénovaná
osoba).
Pojmom Externý inštruktor sa,pre účely tohto Prevádzkového poriadku, rozumie inštruktor kurzu zabezpečený
Účastníkom alebo treťou osobou, vopred písomne schválený Prevádzkovateľom.
Ustanovenia článku II. tohto Prevádzkového poriadku sa vzťahujú na všetkých Návštevníkov.
Ustanovenia článku III. tohto Prevádzkového poriadku sa vzťahujú na Účastníkov.
Ustanovenia článku IV. tohto Prevádzkového poriadku sa vzťahujú na Externých inštruktorov.
II.
Všeobecné ustanovenia
1.

2.

3.
4.

5.

Vstupom do Areálu sa každá osoba stáva účastníkom dobrovoľného zmluvného vzťahu a podrobuje sa
ustanoveniam tohto Prevádzkového poriadku (s výnimkou osôb, ktoré sa k rešpektovaniu Prevádzkového
poriadku zaviazali osobitnou písomnou zmluvou/ dohodou už pred vstupom do Areálu).
Vstup a vjazd do Areálu je možný iba na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, a mimo týchto prípadov
výlučne so súhlasom Prevádzkovateľa. Návštevníkom mladším ako 16 rokov je vstup povolený len v doprovode
Návštevníka, ktorý už dosiahol vek 18 rokov.
V Areáli je povolené parkovať iba na vyhradených miestach, a to podľa pokynov bezpečnostnej služby
Prevádzkovateľa alebo poverených osôb Prevádzkovateľa.
Do Areálu je zakázaný vstup osobám pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, osobám
zahmyzeným alebo osobám u ktorých sa viditeľne vyskytuje nákazlivá choroba. Návštevník vstupujúci do Areálu
nie je oprávnený, počas pobytu (prítomnosti) v Areáli, vyhotovovať obrazové (fotografické), zvukové alebo
zvukovoobrazové záznamy. Počas pohybu (prítomnosti) v Areáli je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom,
nosiť a/alebo držať zbraň (vrátane strených a bodných zbraní) a výbušné látky alebo materiál, vnášať a požívať
alkoholické nápoje a iné omamné alebo psychotropné látky.
Z Areálu bude vykázaná osoba/Návštevník, ktorá napriek napomenutiu pracovníka bezpečnostnej služby
Prevádzkovateľa alebo zástupcu Prevádzkovateľa nedodrží ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku alebo
neuposlúchne pokyny bezpečnostnej služby Prevádzkovateľa alebo zástupcu Prevádzkovateľa, alebo sa správa
iným neprimeraným alebo rušivým spôsobom. V prípade, že neopustí osoba v takýchto prípadoch Areál na
vyzvanie, je pracovník bezpečnostnej služby Prevádzkovateľa alebo zástupca Prevádzkovateľa oprávnený rušiteľa
poriadku vyviesť, prípadne požiadať o zakročenie políciu.
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Pohyb Návštevníkov je povolený výlučne v priestoroch Areálu, ktoré boli Návštevníkovi Prevádzkovateľom
výslovne sprístupnené. Návštevník nesmie vstupovať do výcvikových častí Areálu (moduly, rýchlostná dráha,
cvičiská) bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Prevádzkovateľa (oprávnenej osoby Prevádzkovateľa) a bez
doprovodu Prevádzkovateľa (poverenej osoby Prevádzkovateľa).
Návštevníci sú zodpovední za nimi spôsobenú škodu.
V Areáli je zakázané správať sa spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť a poriadok a zároveň je zakázané
neodôvodneným hlukom rušiť ostatné osoby prítomné v Areáli a v jeho okolí. V celom priestore Areálu je od 20.00
do 8.00 hod zakázané jazdiť s pretekárskymi vozidlami, „ladiť“ motory alebo inak spôsobovať hluk. Na parkovisku
pred Hotelom Ring je povolené jazdiť, maximálnou rýchlosťou 30km/h a zároveň je na tomto parkovisku zakázané
zahrievanie vozidiel, prudké brzdenie (s výnimkou potreby prudkého brzdenia z dôvodu vyskytnutia náhlej
prekážky v smere jazdy vozidla), prudké zrýchlenie, zámerná jazda šmykom a driftovanie.
Manipulácia s otvoreným ohňom je zakázaná v celom Areáli.
Návštevníci zodpovedajú za všetky svoje veci, ktoré sú povinní zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k ich
odcudzeniu, vrátane zaparkovaných vozidiel a vecí v nich uložených a odložených. Prevádzkovateľ nezodpovedá
za škodu na veciach vnesených a odložených v Areáli.
Predmety nájdené v Areáli je nálezca povinný odovzdať pracovníkom bezpečnostnej služby Prevádzkovateľa alebo
zástupcovi Prevádzkovateľa.
Ak Návštevník privedie alebo vpustí do Areálu zviera, nesmie mu umožniť voľný pohyb. Za škodu spôsobenú
nedodržaním tohto zákazu zodpovedá majiteľ zvieraťa alebo Návštevník, ktorý zviera do Areálu priviedol alebo
vpustil. Návštevník, ktorý privedie alebo vpustí do Areálu zviera, je povinný odstrániť z Areálu všetky exkrementy
zanechané týmto zvieraťom.
Návštevníci nesú plnú zodpovednosť za svoje správanie v Areáli. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za
prípadné škody a ujmy na majetku a zdraví Návštevníkov. Návštevníci Areálu sú oprávnení užívať im
sprístupnenú časť Areálu a zariadení Areálu výlučne spôsobom obvyklým tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Je
prísne zakázané vŕtať otvory do spevnených plôch v celom Areáli. V prípade poškodenia zariadení Areálu je
Návštevník, ktorý škodu spôsobil povinný túto škodu v plnej výške uhradiť.
Je zakázané v Areáli odhadzovať odpadky mimo odpadkového koša, vypúšťať akékoľvek kvapaliny a náplne
motorových vozidiel alebo obsah autobatérií. Tento odpad musí byť uložený v nádobách na to určených.
Do výcvikovej časti Školy bezpečnej jazdy a areálu Autotomodrómu môžu vstupovať výhradne Návštevníci na to
oprávnení (Účastníci) na základe osobitnej písomnej zmluvy alebo osobitného povolenia Prevádzkovateľa.
V prípade porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení tohto Prevádzkového poriadku Návštevníkom má
Prevádzkovateľ právo uložiť porušiteľovi pokutu vo výške 500,-EUR, a to jednotlivo za každé porušenie
(Prevádzkovateľ má zároveň právo na náhradu vzniknutej škody v plnej výške). Sumu uloženej pokuty je porušiteľ
povinný uhradiť na mieste v hotovosti zodpovednému pracovníkovi Prevádzkovateľa.
Areál môže byť monitorovaný prostredníctvom kamerového systému (t.j. sú vyhotovované videozáznamy alebo
audiozáznamy). Návštevník, najneskôr vstupom do Areálu, vyslovuje súhlas s vyhotovovaním videozáznamu
alebo audiozáznamu podľa predchádzajúcej vety, ako aj s použitím takéhoto záznamu (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.
Návštevníci prichádzajúci do Areálu zaparkujú svoje vozidlo na vyhradenom parkovisku pred Hotelom Ring.
Po zaparkovaní sa každý Návštevník zaregistruje na recepcii Prevádzkovateľa, registráciu vykoná prítomný
pracovník recepcie Prevádzkovateľa(ďalej len „Registrátor“).
Návštevník berie na vedomie, že v každom riadiacom stanovisku pri jednotlivých moduloch je umiestnený hasiaci
prístroj a lekárnička. Taktiež sú tu umiestnené materiály, ktorými sa zamedzí šíreniu benzínu, prípadne oleja
unikajúcich z vozidiel.
III.
Ustanovenia pre Účastníkov
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2.
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Po zaparkovaní sa každý Návštevník zaregistruje na recepcii Prevádzkovateľa u Registrátora, pričom predloží
registrátorovi k nahliadnutiu vodičský preukaz Účastníka, doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia
a platné STK osvedčenie od vozidla, čím Účastník preukáže technickú spôsobilosť vozidla.
Každý Účastník sa vo výučbových priestoroch Areálu riadi pokynmi Registrátora, prípade iných pracovníkov
Prevádzkovateľa.
Účastníkom je zakázané svojvoľne vstupovať alebo sa pohybovať na tréningovom cvičisku a/alebo v areáli
Automotodrómu. Vstup do cvičiska a areálu Automotodrómu je možný len za sprievodu inštruktora
Prevádzkovateľa, prípadne iného povereného pracovníka Prevádzkovateľa a/alebo za sprievodu Externého
inštruktora, vopred odsúhlaseného Prevádzkovateľom.
Všetky osoby, ktoré sprevádzajú Účastníka kurzu a nie sú zaregistrované ako účastníci výučbového procesu ani
praktického tréningu, sa môžu voľne pohybovať len v im sprístupnených priestoroch Hotela Ring na miestach

5.

6.

k tomu určených. Týmto osobám je zakázané svojvoľne a bez sprievodu poverenej osoby Prevádzkovateľa
vstupovať do priestorov cvičiska.
Teoretická výučba v školiacich priestoroch Areálu:
5.1 Registrátor rozdelí Účastníkov do skupín a priradí každej skupine jedného alebo viac inštruktorov podľa
predchádzajúcej dohody.
5.2 Vo výučbových priestoroch Areálu je pri štandardnej výučbe v jednej učebni maximálne 12 účastníkov
a príslušný počet inštruktorov. Podľa dohody je možné výučbové priestory zväčšiť (spojením dvoch alebo
viacerých školiacich priestorov), čím je možné spojiť viacero skupín a teoretickú výučbu vykonať spoločne pre
všetky skupiny.
5.3 Po ukončení teoretickej výučby odvedie každý inštruktor svoju skupinu do priestorov jedálne. Po uplynutí
času určenom ja obednú prestávku odvedie inštruktor svoju skupinu na vyhradené parkovisko pred Hotel
Ring.
Praktický výcvik na cvičisku:
6.1 Praktický výcvik sa začína zhromaždením Účastníkov pred Hotelom Ring po obednej prestávke, ak nie je
s Prevádzkovateľom dohodnuté inak. Pri nástupe na praktický výcvik (ako aj počas neho) nesmie byť Účastník
vplyvom alkoholu, omamných ani psychotropných látok. Ak má inštruktor podozrenie, že niektorý
z Účastníkov požil pred nástupom na výcvik alkohol, je inštruktor oprávnený vykonať na mieste dychovú
skúšku, ktorej je Účastník povinný sa bezodkladne podrobiť. Ak je dychová skúška pozitívna, inštruktor
vylúči Účastníka z celého výcviku. V tomto prípade nemá Účastník nárok na akékoľvek vrátenie uhradenej
ceny (ani ktorejkoľvek jej časti) za výcvik/ kurz. Ak je dychová skúška negatívna je Účastník oprávnený
pokračovať vo výcviku, ak nie je v tomto Prevádzkovom poriadku alebo iných zmluvných dokumentoch, na
základe ktorých sa výcvik poskytuje, uvedené inak.
6.2 Inštruktor oboznámi Účastníkov s priebehom praktického tréningu a rozdá každému Účastníkovi vysielačku.
Zároveň vykoná poučenie o obsluhe a manipulácií s vysielačkou. Účastník je povinný umiestniť vysielačku do
vozidla tak, aby počas celého praktického výcviku nedošlo k jej poškodeniu ani znehodnoteniu. Od okamihu
prevzatia vysielačky, preberá Účastník zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnou
manipuláciou, prípadne nesprávnou obsluhou vysielačky. V prípade poškodenia, zničenia a/alebo stratenia
vysielačky je Účastník povinný bezodkladne nahradiť Prevádzkovateľovi vzniknutú škodu, a to vo výške
podľa vyčíslenia Prevádzkovateľa.
6.3 Po rozdaní vysielačiek vykoná inštruktor kontrolu spojenia s každým Účastníkom a to tak, že Účastníci vo
vozidlách na pokyn inštruktora zapnú výstražné smerovky vo svojom vozidle. Po overení spojenia
odprevádza inštruktor v sprievodnom vozidle svoju skupinu na príslušný tréningový modul podľa
výučbového plánu.
6.4 Každý Účastník je povinný počas celého tréningu používať vo svojom vozidle bezpečnostný pás, aby sa tak
sám nevystavil riziku poranenia v krízovej situácii.
6.5 V priestoroch cvičiska sa Účastníci riadia výhradne pokynmi inštruktora. Účastníci sú povinní pri vstupe do
cvičiska nasledovať sprievodné vozidlo inštruktora k príslušnému modulu a nepohybovať sa svojvoľne po
cvičisku. Inštruktor vždy určí v jednotlivých tréningových moduloch priestor na státie vozidiel, priestor na
tréning, priestor na pozorovanie tréningu a Účastníci sú povinní rešpektovať tieto vyhradené zóny. Pred
začatím tréningu vysvetlí inštruktor celý postup a ciele tréningu, ak je Účastníkovi niečo nejasné, vždy
pomocou vysielačky požiada inštruktora o zopakovanie pokynov. Inštruktor pomocou vysielačky vždy určí
štart Účastníka do tréningového priestoru. Po vykonaní cviku ho zhodnotí a vyzve ďalšieho Účastníka k jazde
do tréningového priestoru. Účastníci smú vchádzať do tréningového priestoru výhradne na pokyn inštruktora,
nikdy nie podľa vlastného uváženia.
6.6 Počas celého tréningového procesu vedie Účastník svoje vozidlo v každom úseku cvičiska tak, aby ho podľa
svojich schopností a možností mal pod kontrolou. Za akékoľvek škody na vozidle a za prípadné ublíženie na
zdraví zodpovedá každý Účastník sám. Účastník sa zúčastňuje praktického výcviku na svoje vlastné riziko.
6.7 Ak by počas tréningu došlo k závade vozidla, ktorá vznikla pri prevádzke tohto vozidla (napr. defekt,
nedostatok oleja) a je možné túto závadu na mieste odstrániť, inštruktor môže určiť pre Účastníka priestor, kde
môže túto závadu bezpečne odstrániť. V takomto prípade nie je nutné prerušiť tréning a inštruktor s ostatnými
Účastníkmi pokračujú vo výučbe. Akonáhle Účastník odstráni závadu na svojom vozidle pridá, v súlade
s inštrukciami inštruktora, sa ku skupine a pokračuje v tréningu. Ak nie je možné závadu odstrániť na mieste,
oboznámi s týmto inštruktora, ktorý postúpi túto informáciu Registrátorovi, ktorý zabezpečí príjazd príslušnej
pohotovostnej služby a/alebo odťahovej služby.
6.8 Ak by sa počas výcviku stala Účastníkovi taká krízová situácia, ktorú by nezvládol a následne by došlo
k poškodeniu vozidla a/alebo k ublíženiu na zdraví, inštruktor kontaktuje Registrátora a oboznámi ho so
vzniknutou situáciou. Registrátor následne, po vyhodnotení vážnosti situácie, privolá príslušnú záchrannú
alebo pohotovostnú službu na miesto vzniku tejto situácie.
6.9 Ak Účastník utrpel také zranenia, ktoré si vyžadujú okamžité poskytnutie odbornej prvej pomoci, pozastaví
inštruktor priebeh výcviku, kontaktuje Registrátora a oznámi jej vznik takejto situácie a následne podáva
zranenému Účastníkovi prvú pomoc až do príchodu záchrannej služby.

7.

6.10 Ak neutrpel Účastník zranenia, ktoré si vyžadujú poskytnutie prvej pomoci ale jeho vozidlo obmedzí
plynulosť prevádzky a bezpečný prejazd iných vozidiel, inštruktor pozastaví priebeh výcviku, informuje
Registrátora o vzniku takejto udalosti a výcvik je pozastavený až kým pohotovostná služba neodstráni vozidlo
z cvičiska.
6.11 Účastník, ktorý spôsobí takúto udalosť (udalosť podľa bodu 6.7 až 6.10 tohto Prevádzkového poriadku) nemá
v žiadnom prípade nárok na náhradu akejkoľvek škody, ani inej ujmy, zo strany Prevádzkovateľa a ani ostatní
Účastníci nemajú nárok na vrátenie uhradenej ceny (ani akejkoľvek jej časti) z dôvody skrátenia výcviku.
6.12 Po precvičení tréningových variantov, ktoré inštruktor pripravil pre Účastníkov oznámi pomocou vysielačky
ukončenie výcviku na príslušnom module. Účastníci ostanú vo vozidlách a na pokyn inštruktora budú
spoločne nasledovať sprievodné vozidlo. Ďalší priebeh výcviku, prípadne zmenu tréningového modulu
oznámi inštruktor pomocou vysielačky všetkým Účastníkom. Po ukončení celého výcvikového procesu na
cvičisku odvedie inštruktor hore uvedeným spôsobom všetkých Účastníkov na vyhradené parkovisko pred
Hotelom Ring.
6.13 Po odstavení vozidiel na parkovisku, vyzve inštruktor Účastníkov, aby mu odovzdali vysielačky, pričom si
prekontroluje ich technický stav a prípadné poškodenie oznámi Registrátorovi .
Zakázané činnosti:
7.1 Účastník nie je oprávnený pohybovať sa mimo priestorov, ktoré určil inštruktor alebo iná poverená osoba
Prevádzkovateľa.
7.2 Účastník nie je oprávnený pohybovať sa po výcvikovej časti Areálu (cvičisko) bez súhlasu inštruktora.
7.3 Je zakázaná akákoľvek činnosť na cvičisku (vrátane výcviku), ak je znížená viditeľnosť a nie možné zreteľne
vidieť objekt minimálne vo vzdialenosti 90 metrov.
7.4 Je zakázaná akákoľvek činnosť na cvičisku (vrátane výcviku) pri iných nepriaznivých prírodných vplyvoch
ako je víchrica, povodeň a/alebo iná udalosť, v dôsledku ktorej dôjde k zaplaveniu tréningových zón.
7.5 Je zakázaná akákoľvek činnosť na cvičisku (vrátane výcviku), ak je na povrchu súvislá vrstva snehu min. 5cm.
V tomto prípade je možné pokračovať vo výcviku, až po odhrnutí snehu.
IV.
Ustanovenia pre Externých inštruktorov

1.

2.

Vybavenie Externého inštruktora:
1.1 Popríchode do Areálu si Externý inštruktor oblečie pracovné ošatenie, ktoré pozostáva z polokošele
poskytnutej mu Prevádzkovateľom.
1.2 V prípade zhoršeného počasia využije Externý inštruktor mikinuzapožičanú mu Prevádzkovateľom alebo
zimnú bundu zapožičanú mu Prevádzkovateľom s reflexnými prvkami.
1.3 K Teoretickej výučbe využije Externý inštruktor na základe predchádzajúcej dohody svoj notebook.alebo
notebook vypožičaný mu Prevádzkovateľom. Externý inštruktor je povinný zaobchádzať s notebookom tak
aby nedošlo k jeho poškodeniu, v prípade zavinenia škody nesie osobnú zodpovednosť. Externý inštruktor je
povinný zabezpečiť, aby nedošlo ku kopírovaniu súborov, ani inému rozširovaniu a/alebo sprístupňovaniu
údajov zo zapožičaného notebooku, a to jednak Externým inštruktorom ani žiadnou treťou osobou. Externý
inštruktor nie je oprávnený sprístupniť Prevádzkovateľom zapožičaný notebook žiadnej tretej osobe.
1.4 Po ukončení Teoretickej výučby, bezodkladne odovzdá Externý inštruktor zapožičaný notebook
Prevádzkovateľovi, respektíve osobe poverenej Prevádzkovateľom k prevzatiu notebooku.
1.5 Pred Praktickým výcvikom zapožičia Prevádzkovateľ Externému inštruktorovi príslušný počet nabitých
vysielačiek, ktoré bude Externý inštruktor oprávnený poskytnúť výlučne Účastníkom; pričom však počas doby
(t.j. aj doby ich užívania Účastníkmi) zodpovedá Externý inštruktor voči Prevádzkovateľovi za akékoľvek
škody vzniknuté na zapožičaných vysielačkách. Bezodkladne po ukončení Praktického výcviku je Externý
inštruktor povinný odovzdať Prevádzkovateľovi zapožičané vysielačky v rovnakom stave, v akom boli
vysielačky odovzdané Externému inštruktorovi.
1.6 Externý inštruktor obdrží od Prevádzkovateľa kľúče a diaľkové ovládanie na vstup do tréningového areálu,
ktoré je povinný bezodkladne po ukončení vrátiť späť Prevádzkovateľovi. Kľúče a diaľkové ovládanie nie je
Externý inštruktor oprávnený sprístupňovať žiadnej tretej osobe.
1.7 Na pohyb v Areáli počas Praktického výcviku použije Externý inštruktor svoje vozidlo alebo vozidlo
poskytnuté mu Prevádzkovateľom (ďalej len „Zapožičané vozidlo“), a to podľa dohody Externého inštruktora
a Prevádzkovateľa. V prípade použitia Zapožičaného vozidla je Externý inštruktor povinný zaobchádzať
s poskytnutým vozidlom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, odcudzeniu ani prípadnej nehode.
1.8 Pri každom tréningovom module je Externý inštruktor povinný zaparkovať Zapožičané vozidlo mimo
tréningovej zóny tak, aby počas výcviku nedošlo k jeho poškodeniu vozidlom Účastníka.
V Areáli dohliada Externý inštruktor na Účastníkov absolvujúcich kurz tak, aby výučbové priestory alebo modul,
na ktorom sa práve nachádza Externý inštruktor, svojvoľne neopustil žiadny Účastník a nepohyboval sa voľne po
Areáli.
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V obslužných zariadeniach pri každom module zaobchádza s riadiacim počítačom Externý inštruktor tak, aby
nedošlo k jeho poškodeniu (podľa vstupného zaškolenia). Ak by sa na zariadení vyskytla chyba alebo zariadenie
prestane pracovať správne, Externý inštruktor je povinný okamžite o tomto oboznámiť Prevádzkovateľa alebo
poverenú osobu Prevádzkovateľa a pozastaviť výučbu na tomto module aby nedošlo k zväčšeniu škody.
Po ukončení Praktického výcviku zodpovedá Externý inštruktor za to, aby všetci Účastníci pod jeho dohľadom
bezodkladne opustili tréningový areál a ďalej zabezpečí tréningový areál tak, aby nebolo možné doňho vstúpiť
(zanechá uzatvorené elektronicky ovládané rampy).
Po ukončení celého tréningového procesu odovzdá Externí inštruktor Prevádzkovateľovi aj ošatenie, ktoré mu bolo
zapožičané, a to v stave zodpovedajúcom stavu, v akom bolo ošatenie Externému inštruktorovi odovzdané.
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