VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti fyzických
osôb, zdržiavajúcich sa v areáli netradičných športov Hangair, prevádzkovaným spoločnosťou
Hangair s. r. o., so sídlom Na Varte 13420/4C, Bratislava, Slovenská republika., IČO: 50 788 221 ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.118405/B (ďalej
len ako „Prevádzkovateľ“).

1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Účelom VOP je stanoviť základný rámec práv a povinností osôb využívajúcich služby poskytovaných v Areáli. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Prevádzkový poriadok, ktorý predstavuje
súhrn opatrení a usmernení na ochranu zdravia a života osôb zúčastnených na športových
aktivitách v Areáli, ako aj iných osôb zdržiavajúcich sa v Areáli.

1.2

Na účely týchto VOP sa rozumie:
(i)

Areál – areál HANGAIR Action Sport Academy na adrese Pri Starom Letisku, Vajnory –
Bratislava, 83107;

(ii)

Prevádzkovateľ – Hangair s. r. o., so sídlom Na Varte 13420/4C, Bratislava, Slovenská
republika., IČO: 50 788 221 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.118405/B;

(iii) Športovec – akákoľvek osoba, vykonávajúca v Areáli športovú činnosť alebo so záujmom
o využívanie služieb športovísk v rámci Areálu;
(iv) Športovisko – vnútorná športová časť Areálu s prekážkami a cvičebnými pomôckami.
1.3

Športovisko je určené pre Športovcov vo veku od 3 rokov. Osobám mladším ako 3 rokov
je vstup do Športoviska zakázaný.

1.4

Osobám mladším ako 10 rokov je vstup do Športoviska povolený len a výlučne v sprievode
ich zákonného zástupcu, prípadne inej zodpovednej osoby (ako napríklad pedagogický dozor).

1.5

Vstup do Športoviska je umožnený len osobám, ktoré platne podpíšu Vyhlásenie o zodpovednosti
za akúkoľvek ujmu na zdraví. Za osoby mladšie ako 18 rokov podpisuje predmetné Vyhlásenie
zákonný zástupca, prípadne iná zodpovedná osoba. Uvedeným Vyhlásením preberá Športovec
na seba plnú zodpovednosť za zdravotné následky svojej činnosti, vykonávanej v Areáli.
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2.

VSTUP ŠPORTOVCA A REZERVÁCIA ČASOVÉHO SLOTU

2.1

Vstup do športovej časti Areálu je možný až po riadnej úhrade vstupného a s platnou identifikačnou páskou Športovca.

2.2

Športovec berie na vedomie cenník služieb poskytovaných v Areáli, pričom záväzná a aktuálna
verzia predmetného cenníka je zverejnená na internetovej stránke Areálu, ako aj pri vstupe
na recepcii Areálu.

2.3

Na vstup do Areálu za účelom výkonu športovej činnosti je potrebné aby Športovec vykonal
rezerváciu časového slotu na konkrétnom športovisku v rámci Areálu.

2.4

Rezerváciu časového slotu je možné zrušiť. Ak Športovec zruší rezerváciu v lehote viac
ako 12 hodín vopred, má nárok na vrátenie kreditu v hodnote, ktorá bola odpočítaná z účtu
športovca, z ktorého bola rezervácia vykonaná. V prípade, že má Športovec záujem o náhradu
vrátenia kreditu, musí si ju uplatniť formou emailu na adresu info@hangair.sk, v ktorom uvedie
svoje meno, priezvisko a prihlasovaciu emailovú adresu do svojho konta.

2.5

Pokiaľ Športovec zruší rezerváciu v čase kratšom ako 12 hodín pred začatím rezervovaného
časového slotu, nemá nárok na finančnú ani nijakú inú náhradu.

2.6

V prípade, že sa Športovec dvakrát po sebe nedostaví do Areálu v čase rezervovaného časového
slotu, bez zrušenia predmetnej rezervácie v lehote viac ako 12 hodín vopred, Prevádzkovateľ
má právo pristúpiť k zablokovaniu možnosti rezervovať si časový slot pre daného Športovca
a to v trvaní do momentu vypršania platnosti permanentky Športovca.

2.7

Právo Športovca prísť do Areálu a využiť na výkon športovej činnosti jeho služby v rámci
najbližšieho voľného časového slotu nie je zablokovaním možnosti rezervácie v zmysle bodu
2.6 nijako obmedzené.

2.8

Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť rezerváciu časového slotu najneskôr 10 dní pred dňom, na ktorý
je rezervácia uzatvorená. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Športovcovi kredit v hodnote, ktorá bola
odpočítaná z účtu športovca, z ktorého bola rezervácia vykonaná. V prípade, že má Športovec
záujem o náhradu vrátenia kreditu, musí si ju uplatniť formou emailu na adresu info@hangair.sk,
v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko a prihlasovaciu emailovú adresu do svojho konta.
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3.

POVINNOSTI ŠPORTOVCA

3.1

Športovec je povinný najmä:
(i)
(ii)

dodržiavať Prevádzkový poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP;
pred vstupom do športovej časti Areálu vlastnoručne podpísať vyhlásenie o právnej
zodpovednosti pri akejkoľvek ujme na zdraví; za osobu mladšiu ako 18 rokov smie
predmetné vyhlásenie podpísať zásadne zákonný zástupca prípadne iná na to oprávnená
plnoletá osoba (ako napríklad pedagogický dozor);
(iii) akékoľvek cenné veci prinesené športovcom do Areálu odkladať na recepcii;
(iv) strpieť zhotovovanie fotografii, videí a iných obrazovo zvukových záznamov v Areáli,
ktorých súčasťou môže byť aj jeho osoba;
(v) strpieť monitorovanie celého Areálu Prevádzkovateľom alebo inou osobou na to oprávnenou.

4.

OPRÁVNENIA PREVÁDZKOVATEĽA

4.1

Prevádzkovateľ je oprávnený najmä:
(i)

zhotovovať v rámci Areálu fotografie, videá a iné obrazovo zvukové záznamy, ktoré môžu
byť použité na marketingové účely, spojené s propagáciou značky Hangair, samotného
Areálu, prípadne partnerov Prevádzkovateľa;
(ii) neumožniť vstup do Areálu akejkoľvek osobe a to i bez udania dôvodu;
(iii) neumožniť akejkoľvek osobe vstup do Športoviska a to i bez udania dôvodu;
(iv) vykázať zo športovej časti Areálu osoby, ktoré vykazujú známky požitia alkoholických
nápojov, drog a iných omamných látok;
(v) vykázať z Areálu osobu, ktorá nedodržiava Prevádzkový poriadok a to bez nároku
na akúkoľvek refundáciu;
(vi) neumožniť tréning Športovca alebo Športovcov ak je tento tréning vedený trenérom alebo
iným Športovcom a to bez súhlasu resp. riadnej dohody s Prevádzkovateľom.
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IČO: 50788221
DIČ:
IČ DPH:

5.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadnu ujmu alebo škodu, ktorá vznikne Športovcovi,
alebo inej osobe nachádzajúcej sa v Areáli, alebo využívajúcej služby Areálu, okrem prípadu,
že by táto škoda alebo ujma vznikla v dôsledku zanedbania povinnosti prevádzkovateľa.

5.2

Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo odcudzenie akýchkoľvek vecí, ktoré
si osoby prinesú so sebou do Areálu.

5.3

Zaplatením príslušného vstupného každý návštevník Areálu potvrdzuje, že si je vedomý obsahu
týchto VOP a tieto sa zaväzuje dodržiavať.

V Bratislave, 1. aprila 2017
Hangair s. r. o.
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRENÁJMU ŠPORTOVISKA
1.

PREAMBULA

1.1

Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov spoločnosti Hangair s. r. o. upravujú
podmienky, za akých spoločnosť Hangair s. r. o. v právnom postavení prenajímateľa prenajíma
tretím osobám v právnom postavení podnájomcov nebytové priestory.

1.2

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
ako ďalšia časť obsahu Zmluvy o podnájme športoviska.

2.

DEFINÍCIE A VÝKLAD

2.1

Pokiaľ nie je v texte týchto VOP uvedené inak, nasledovné pojmy majú tento význam:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)
(v)

(vi)
(vii)

„Alternatívne riešenie sporov“ má význam definovaný v bode 7.3 týchto VOP;
„Hala“ znamená stavba „Viacúčelová športová hala – HANGAIR“, ktorá sa nachádza
sa v katastrálnom území Vajnory, obci BA – m. č. Vajnory, okrese Bratislava a je evidovaná
na liste vlastníctva č. 5849 ako stavba, súpisné číslo 10851, ktorá je postavená na Pozemku;
„Gymnastická časť“ znamená časť Haly na prvom nadzemnom podlaží obsahujúca multifunkčný priestor určený na gymnastické cviky a posilňovňa; súčasťou Gymnastickej časti
je aj príslušné gymnastické a posilňovacie náčinie;
„Posilňovňa“ znamená časť Haly na prvom nadzemnom podlaží pod Skokanskou časťou
a časťou Trampolín, prístupnej verejnosti.
„Nájomca“ znamená akákoľvek osoba, a to fyzická osoba – nepodnikateľ, fyzická osoba –
podnikateľ, právnická osoba (obchodné spoločnosti, družstvá, občianske združenia,
neziskové organizácie a iné) alebo združenie, ktorá vystupuje v právnom postavení
podnájomcu v Zmluve, ktorej ďalšou časťou obsahu sú tieto VOP;
„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení
neskorších predpisov;
„Pozemok“ znamená pozemok, ktorý sa nachádza sa v katastrálnom území Vajnory,
obci BA – m. č. Vajnory, okrese Bratislava a je evidovaný na liste vlastníctva č. 5849 ako
pozemok - parcele registra C, parcelné číslo: 2049/16, o výmere 2810 m2, zastavané
plochy a nádvoria;
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(viii) „Prenajímateľ“ znamená spoločnosť Hangair s. r. o., so sídlom Na Varte 13420/4C, 831 03
Bratislava, IČO: 50 788 221, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 118405/B;
(ix) „Skokanská časť“ znamená časť Haly obsahujúcej spolu 3 skoky (z toho 2 s povrchom
Snowflex), foam pit a príslušenstvo určené na akrobatické skoky;
(x) „Spoločnosť“ má rovnaký význam ako Prenajímateľ;
(xi) „Trampolínová časť“ znamená časť Haly na 2. nadzemnom podlaží obsahujúca spolu
4 trampolíny, foam pit a príslušenstvo;
(xii) „Vlastník“ znamená výlučný vlastník Haly a Pozemku - spoločnosť Gang 360 s. r. o., so sídlom
Budyšínska 20, 831 03 Bratislava, IČO: 47 139 595, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 89007/B
(xiii) „VOP“ znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky podnájmu športoviska vrátane
akýchkoľvek príloh a dodatkov k nim;
(xiv) „Zmluva“ znamená zmluva, ktorú uzatvára Predávajúci a Podnájomca vo forme a spôsobom opísanom v týchto VOP;
(xv) „Zmluvná strana“ znamená Prenajímateľ a/alebo Nájomca.
2.2

Kdekoľvek v týchto VOP môžu byť definované významy ďalších pojmov neuvedené v odseku
2.1 vyššie. Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak, budú mať tieto pojmy takto definovaný
význam v celých týchto VOP.

2.3

Pri výklade VOP sa použijú nasledovné výkladové pravidlá:
(i)

pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, akékoľvek slovo v jednotnom čísle zahŕňa aj jeho
tvar v množnom čísle a naopak;
(ii) pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, akékoľvek slovo v mužskom rode zahŕňa aj ženský
rod a naopak;
(iii) pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, akýkoľvek odkaz v týchto VOP na právne predpisy
sa vykladá ako odkaz na tieto právne predpisy v znení ich neskorších zmien a dodatkov;
(iv) nadpisy týchto VOP slúžia len na orientáciu, avšak nemajú vplyv na výklad VOP.

3.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

3.1

Prenajímateľ je na základe zmluvy uzatvorenej s Vlastníkom výlučným a dlhodobým užívateľom
Haly, Pozemku a ich príslušenstva (parkovacie plochy, zeleň).
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3.2

Prenajímateľ je zároveň jediným prevádzkovateľom Haly a Pozemku ako športoviska a miesta
určeného na organizovanie športových, kultúrnych, vzdelávacích a/alebo teambuildingových
aktivít, pričom Prenajímateľ je za týmto účelom oprávnený dať Halu, Pozemok alebo ich časť
do krátkodobého podnájmu tretím osobám.

4.

UZATVORENIE ZMLUVY

4.1

Podnájom Haly, Pozemku alebo ich časti sa uskutočňuje na základe Zmluvy uzatvorenej
na konkrétny podnájom medzi Prenajímateľom a Nájomcom.

4.2

Zmluva obsahuje najmä, nie však výlučne, nasledovné informácie:
•
•
•
•
•
•

označenie (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania a IČO, resp. meno a priezvisko, trvalé
bydlisko a dátum nar. v prípade fyzických osôb - nepodnikateľov) a podpis Zmluvných strán
dátum a čas, na ktorý sa Hala, Pozemok alebo ich časť dáva do podnájmu
špecifikáciu konkrétnych častí Haly a Pozemku, ktoré sa dávajú do podnájmu (resp.
informáciu, že do podnájmu sa dáva celá Hala/Pozemok)
výšku podnájomného bez DPH
účel podnájmu
ďalšie podmienky dohodnuté Zmluvnými stranami

4.3

Prenajímateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie akejkoľvek Zmluvy s akýmkoľvek Nájomcom,
a to aj bez udania dôvodu.

4.4

Zmluva uzatvorená podľa týchto VOP sa považuje za uzatvorenú, s výnimkou Zmlúv podľa bodu
4.5 týchto VOP, momentom, kedy je Zmluva platne podpísaná všetkými Zmluvnými stranami.

4.5

Prenajímateľ je oprávnený požadovať od Nájomcu zálohu za podnájom v dohodnutej čiastke,
ktorú je Nájomca povinný uhradiť v dobe určenej v Zmluve, resp. v zálohovej faktúre. V takom
prípade je Zmluva pre Prenajímateľa záväzná a považuje sa za uzatvorenú, najskôr až momentom
pripísania dohodnutej výšky zálohy na účet Prenajímateľa, resp. uhradením zálohy v hotovosti,
a to bez ohľadu na to, či bola Zmluva podpísaná všetkými Zmluvnými stranami. Ak Nájomca
neuhradí požadovanú výšku zálohy včas (pokiaľ nie je dohodnuté inak do 5 dní od doručenia
zálohovej faktúry), na Zmluvu sa ďalej neprihliada a považuje sa za neuzatvorenú.
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5.

PODNÁJOMNÉ

5.1

Nájomca sa zaväzuje za podnájom Haly, Pozemku alebo ich časti riadne a včas zaplatiť
odplatu – podnájomné.

5.2

Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne dohodnuté inak, platí sa podnájomné na základe faktúry vystavenej
Prenajímateľom po realizácií podnájmu, pričom bod 4.5 týchto VOP týmto nie je dotknutý.

5.3

Splatnosť podnájomného je, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak, dátum splatnosti uvedený
na faktúre, pričom platí, že dátum splatnosti nemôže byť skôr ako 7 dní odo dňa doručenia faktúry.

5.4

Podnájomné sa platí bezhotovostne na bankový účet Prenajímateľa alebo hotovostne priamo v Hale.

6.

PODMIENKY PODNÁJMU

6.1

Nájomca je oprávnený užívať Halu, Pozemok alebo jej časť výlučne na účel, na ktorý stavebne
a technicky určená, a ktorý je výslovne dohodnutý Zmluvnými stranami v Zmluve.

6.2

Nájomca je povinný oboznámiť sa a dôsledne dodržiavať Prevádzkový poriadok ako aj všetky
bezpečnostné a iné pokyny personálu Prenajímateľa. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby
sa s Prevádzkovým poriadkom oboznámili aj akékoľvek a všetky osoby od Nájomcu, ktoré budú
využívať Halu, Pozemok alebo ich časť, ktoré boli Nájomcovi dané do podnájmu na základe
Zmluvy, a je zodpovedný za dodržiavanie Prevádzkového poriadku a pokynov personálu
Prenajímateľa týmito osobami.

6.3

V prípade, ak nebude Nájomca alebo ktorákoľvek iná osoba od Nájomcu, ktorá budú využívať
Halu, Pozemok alebo ich časť, ktoré boli Nájomcovi dané do podnájmu na základe Zmluvy,
dodržiavať pokyny personálu a/alebo Prevádzkový poriadok, je Prenajímateľ oprávnený vykázať
Nájomcu a/alebo tieto osoby z Haly a Pozemku. Týmto nie je dotknutý nárok na zaplatenie
podnájomného a zároveň Nájomca nemá nárok na jeho neuhradenie, vrátenie, náhradu škody
alebo iné peňažné alebo nepeňažné plnenie.

6.4

Nájomca je oprávnený využívať Halu, Pozemok alebo jej časť výlučne v dohodnutom rozsahu
a dohodnutom čase podľa Zmluvy. V prípade, ak nie je do podnájmu daná Hala a Pozemok
ako celok, je Nájomca povinný strpieť užívanie zvyšných častí Haly a Pozemku, ktoré nie sú
predmetom Zmluvy, aj inými osobami (verejnosťou) v rámci riadnej prevádzky Haly.
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6.5

Nájomca výslovne vyhlasuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že personál Prenajímateľa
prítomný v Hale, nevykonáva odborný výcvik/tréning Nájomcu, ale iba všeobecný dohľad nad
dodržiavaním bezpečnostných predpisov a Prevádzkového poriadku. V prípade, že nebude
výslovne v Zmluve dohodnuté inak, nie je súčasťou podnájmu častí Haly (Gymnastická časť,
Trampolínová časť a Skokanská časť) zabezpečenie príslušného inštruktora.

6.6

Nájomca nie je oprávnený, pokiaľ nebude dohodnuté v Zmluve výslovne inak, konzumovať
v Hale a na Pozemku vlastné jedlo a nápoje, resp. jedlo a nápoje (catering) zabezpečené treťou
osobou inou ako Prenajímateľ.

7.

ROZHODNÉ PRÁVO

7.1

Ustanovenia týchto VOP a jednotlivé Zmluvy uzatvorené podľa týchto VOP sa spravujú
Obchodným zákonníkom a zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov. Všetky spory vyplývajúce zo Zmlúv uzatvorených podľa týchto VOP, vrátane sporov
o platnosť jednotlivých Zmlúv uzatvorených podľa týchto VOP a sporov o platnosť týchto
VOP, budú predmetom súdneho konania na miestne a vecne príslušnom všeobecnom súde
Slovenskej republiky.

7.2

V prípade, ak bude Nájomca fyzická osoba – nepodnikateľ vystupujúca v právnom postavení
spotrebiteľa, aplikuje sa na právny vzťah založený Zmluvou a týmito VOP, odlišne od bodu 7.1
týchto VOP, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

7.3

V prípade, ak bude Nájomca fyzická osoba – nepodnikateľ vystupujúca v právnom postavení
spotrebiteľa a Nájomca nebude spokojný s vybavením jeho uplatnenia nárokov z vád alebo
v prípade, že sa Nájomca domnieva, že Prenajímateľ akokoľvek inak porušil jeho práva,
má Nájomca právo zaslať Prenajímateľovi žiadosť o nápravu. V prípade, že Prenajímateľ takúto
žiadosť zamietne, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Nájomca právo
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Zb.
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej aj ako „Alternatívne riešenie sporov“).

7.4

Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory s vyčísliteľnou hodnotou nepresahujúcou
sumu 20,00 EUR.
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7.5

Príslušným subjektom Alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo
iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov Alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, a ktorý je k dispozícii na internetovej stránke
http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov/146987s.

7.6

Nájomca môže podať návrh subjektu Alternatívneho riešenia sporov v listinnej podobe,
v elektronickej podobe, ústne do zápisnice, prostredníctvom formulára dostupného na webovej
stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk) alebo môže použiť platformu riešenia
sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/
index_en.htm.

7.7

Subjekt Alternatívneho riešenia sporov môže od Nájomcu požadovať úhradu poplatku
za začatie Alternatívneho riešenia sporov maximálne do výšky 5,00 EUR (suma vrátane DPH).

7.8

Všetky ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti s Alternatívnym riešením sporov
sa riadia ustanoveniami zákona č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

8.

DORUČOVANIE

8.1

Všetky podania a oznámenia Zmluvných strán podľa týchto VOP alebo Kúpnych zmlúv budú
uskutočnené písomne (pokiaľ nie je výslovne uvedené inak) a budú zaslané doporučene poštou
na adresy Zmluvných strán uvedené na faktúre, pokiaľ Zmluvná strana písomne neoznámi inú
adresu na doručovanie písomností alebo jej zmenu druhej Zmluvnej strane, resp. pokiaľ zmena
adresy nevyplýva zo zápisu vo verejne dostupnom registri na internete (www.orsr.sk alebo
www.zrsr.sk).

8.2

Akékoľvek také oznámenia alebo dokumenty sa budú považovať za doručené:
(i)
(ii)

ak boli doručené osobne alebo kuriérom, v deň ich doručenia alebo odoprenia prevzatia;
ak boli odoslané poštou, v deň ich skutočného doručenia (prevzatia adresátom v odbernej
lehote), v deň, kedy bolo doručenie odmietnuté alebo v deň, kedy sa odosielateľovi zásielka
vráti ako neprevzatá v odbernej lehote (odberná lehota nesmie byť kratšia ako 5 dní).
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9.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých Zmlúv uzatvorených Prenajímateľom a Nájomcom
ako časť obsahu týchto Zmlúv.

9.2

Prenajímateľ je oprávnený jednostranne meniť ustanovenia VOP alebo nahradiť znenie VOP
úplne novým dokumentom.

9.3

Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňa 11.09.2017 a aplikujú sa na všetky Zmluvy,
uzatvorené po nadobudnutí platnosti a účinnosti VOP.

9.4

Skutočnosť, že ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP je, alebo sa stane neplatné, resp. neúčinné,
nemá vplyv na platnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení.

9.5

Ustanovenia týchto VOP sa neaplikujú na vzťah vzniknutý uzatvorením jednotlivej Zmluvy
iba v prípade, ak Zmluvné strany písomnou dohodou výslovne vylúčia aplikáciu niektorého
konkrétne uvedeného ustanovenia VOP.

V Bratislave, 11. septembra 2017
Hangair s. r. o.
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Tento Prevádzkový poriadok predstavuje neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok
a obsahuje základné príkazy a zákazy, ktoré sú záväzné pre všetky osoby nachádzajúce sa v areáli
netradičných športov Hangair, prevádzkovaným spoločnosťou Hangair s. r. o., so sídlom Na Varte
13420/4C, Bratislava, Slovenská republika.

1.

Pred vstupom do športoviska je jeho návštevník povinný odložiť všetky svoje veci, ktoré by
mohli spôsobiť zranenie jemu alebo iným osobám do miest na to určených (ako najmä skrinka
v šatni). Akékoľvek cenné veci alebo iné hodnotné predmety je návštevník areálu povinný
odkladať na recepcii športoviska.

2. V prípade, že návštevník má záujem používať vlastné záznamové zariadenie v rámci športoviska
pre svoje účely, je plne zodpovedný za škodu, ktorá bude zapríčinená týmto zariadením a to tak
vo vzťahu k škode na živote a zdraví akýchkoľvek osôb nachádzajúcich sa v športovisku, ako
aj k škode na akomkoľvek vybavení športoviska.
3. Platí prísny zákaz vstupu do športovej časti mimo prevádzkových hodín.
4. Rovnako tak je zakázaný vstup do športoviska osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných alebo psychotropných látok.
5. Športovci nesmú vstupovať do priestorov vyhradených výlučne personálu športoviska, ani
uzavretých športových zón.
6. Vstup na skoky a skateboardovú rampu je povolený len v prilbe.
7. V blízkosti trampolín, molitanových jám, skokov, ako aj v nich samotných nie je dovolené odkladať
akékoľvek predmety, spôsobilé zapríčiniť zranenie osôb.
8. Na jednej trampolíne je umožnené skákať alebo cvičiť výlučne jednej osobe. Súčasne platí zákaz
zdržiavať sa na trampolíne pokiaľ daná osoba na nej neskáče alebo necvičí.
9. V molitanovej jame je možné zdržiavať sa výlučne na čas potrebný na jej opustenie.

Hangair s.r.o.
Na Varte 4/C, 831 01 Bratislava
IČO: 50788221

Tel.: +421 903 408 371
E-mail: info@hangair.sk
Web: www.hangair.sk

10. Každé poškodenie akéhokoľvek zariadenia v rámci športoviska je návštevník povinný hlásiť
personálu športoviska.
11. Každé cvičisko a športové zariadenie má určenú vlastnú maximálnu kapacitu, ktorú je povinný
každý návštevník športoviska dodržiavať.
12. V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí je návštevník športoviska povinný o tejto skutočnosti
informovať personál športoviska. Každá osoba vyskytujúca sa v areáli športoviska je v prípade
úrazu alebo nehody povinná podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo iných omamných
a psychotropných látok v organizme.
13. V areáli platí prísny zákaz fajčenia, vstupu zvieratám a v športovej časti aj zákaz konzumácie jedál
a nápojov.
14. Vo všetkých ostatných situáciách je návštevník areálu povinný riadiť sa pokynmi personálu,
prípadne iných zákonom na to stanovených osôb (ako napríklad záchranné zložky).

V Bratislave, 1. apríla 2017
Hangair s. r. o.

Ing. Adam Graňák
konateľ
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Ing. Tomáš Leiblinger
konateľ
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