
Všeobecné obchodné podmienky

MAŤO HOMOLA RaceSchool (ďalej len ako "kurz") je produkt firmy HOMOLA Sport 
s.r.o., ktorá zabezpečuje administratívu, príjem platieb, účtovníctvo a výkon kurzu. 
Kurz sa odohráva počas voľných jázd na okruhu Slovakia Ring (dátum a čas voľných 
jázd je možné nájsť na www.slovakiaring.sk/kalendar) pri Orechovej Potôni a Maťo 
Homola (jazdec v TCR International Series) je jediným inštruktorom kurzu. Právny 
vzťah je medzi účastníkom kurzu (ďalej ako "jazdec") a firmou HOMOLA Sport s.r.o.. 
Uhradením zálohovej faktúry jazdec vyhlasuje súhlas s formulárom "Všeobecné 
obchodné podmienky”.

Platobné a rezervačné podmienky
Kurz je nevyhnutné rezervovať na základe e-mailovej komunikácie 
(mato@matohomola.com), kedy sa zosúladí čas a deň, aby to obom stranám 
vyhovovalo. Jazdec musí rešpektovať rozpis voľných jázd na okruhu Slovakia Ring. 
Potvrdenie rezervácie bude v e-mailovej podobe. Po obojstrannom potvrdení dátumu 
a času, HOMOLA Sport s.r.o. vystaví klientovi zálohovú faktúru ako výzvu na úhradu 
a pošle ju ako e-mailovú odpoveď jazdcovi spolu s bezpečnostnými pokynmi na 
jazdu na okruhu Slovakia Ring. Platba za kurz musí byť na účte HOMOLA Sport 
s.r.o. najneskôr v deň splatnosti zálohovej faktúry. V opačnom prípade rezervácia 
zaniká. Po absolvovaní kurzu dostane jazdec originál faktúry ako doklad o zaplatení 
kurzu. Kúpa kurzu môže byť aj v podobe darčekovej poukážky.

Storno podmienky
Jazdec môže kurz stornovať bezplatne do 7 dní pred pred začiatkom kurzu. Po 
tomto termíne storno poplatok predstavuje 20% z celkovej sumy kurzu. Storno 
poplatok v daný deň konania kurzu je 50% z celkovej sumy kurzu. Ak sa jazdec 
nedostaví na kurz bez predošlého stornovania, nemá nárok na vrátenie ceny kurzu.

Termíny kurzu
Kurz sa odohráva počas voľných jázd pre verejnosť na okruhu Slovakia Ring. Firma 
HOMOLA Sport s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínu vykonania kurzu v 
prípade nepredvídateľných okolností, ako napríklad nepriaznivé počasie, zmena 
termínu voľných jázd zo strany okruhu Slovakia Ring, technický problém na vozidle 
BMW E30 (v prípade programu "Jazda na pretekárskom BMW") atď. V prípade 
zrušenia kurzu, z vyššie uvedených dôvodov, bude jazdcovi navrhnutý náhradný 
termín.

http://www.slovakiaring.sk/kalendar
mailto:mato@matohomola.com


Podmienky vykonávania kurzu:
Jazda na vlastnom aute
Jazdec musí byť starší ako 18 rokov v dobrej fyzickej a psychickej kondícií, t.j. plne 
spôsobilý na vedenie motorového vozidla.

Jazdec musí byť držiteľom vodičského preukazu skupiny B.

Jazdec nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a liekov, ktoré 
by mohli ovplyvniť jeho schopnosti viesť motorové vozidlo. Maťo Homola si 
vyhradzuje právo na rozhodnutie, či je jazdec schopný po fyzickej a psychickej 
stránke viesť vozidlo. Ak Maťo Homola vyjadrí nesúhlas so stavom jazdca, z vyššie 
uvedených dôvodov, môže to mať za následok ukončenie kurzu bez nároku na 
vrátenie ceny za kurz.

Jazdec by mal mať základné jazdecké skúsenosti s rýchlejšou jazdou. Maťo Homola 
si vyhradzuje právo na zhodnotenie jazdeckých schopností jazdca. Ak Maťo Homola 
zhodnotí, že jazdecké schopnosti jazdca sú nepostačujúce na bezpečné 
absolvovanie kurzu, má Maťo Homola právo na ukončenie kurzu bez nároku na 
vrátenie ceny za kurz.

Auto, na ktorom jazdec absolvuje kurz (ďalej ako "auto jazdca"), musí byť v 
náležitom technickom stave (t.j. v čase konania kurzu by v prípade kontroly STK 
muselo auto jazdca túto kontrolu absolvovať bez problémov) a byť schopné vydržať 
rýchlu jazdu na pretekárskom okruhu. Maťo Homola si vyhradzuje právo na 
rozhodnutie o úrovni technického stavu auta jazdca. Ak Maťo Homola vyjadrí 
nesúhlas s technickým stavom auta jazdca, má Maťo Homola právo na
odmietnutie jazdy v tomto aute, čo má za následok ukončenie kurzu bez nároku na 
vrátenie ceny za kurz.

Maťo Homola nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody na aute 
jazdca alebo na zariadeniach okruhu počas jazdy na okruhu jazdcom.

Jazdec je povinný podpísať formulár “Všeobecné podmienky” od MAŤO HOMOLA 
RaceSchool a formulár okruhu Slovakia Ring.

Jazdec je povinný rešpektovať bezpečnostné pokyny Maťa Homolu pred jazdou aj 
počas jazdy a pokyny personálu okruhu Slovakia Ring.

Pri opakovanom porušovaní pokynov, si Maťo Homola vyhradzuje právo na okamžité 
zrušenie kurzu bez nároku na vrátenie ceny za kurz.



Jazda na pretekárskom BMW
Jazdec musí byť starší ako 18 rokov v dobrej fyzickej a psychickej kondícií, t.j. plne 
spôsobilý na vedenie motorového vozidla.

Jazdec musí byť držiteľom vodičského preukazu skupiny B.

Jazdec nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a liekov, ktoré 
by mohli ovplyvniť jeho schopnosti viesť motorové vozidlo. Maťo Homola si 
vyhradzuje právo na rozhodnutie, či je jazdec schopný po fyzickej a psychickej 
stránke viesť vozidlo. Ak Maťo Homola vyjadrí nesúhlas so stavom jazdca, z vyššie 
uvedených dôvodov, môže to mať za následok ukončenie kurzu bez nároku na 
vrátenie ceny za kurz.

Jazdec by mal mať základné jazdecké skúsenosti s rýchlejšou jazdou. Maťo Homola 
si vyhradzuje právo na zhodnotenie jazdeckých schopností jazdca. Ak Maťo Homola 
zhodnotí, že jazdecké schopnosti jazdca sú nepostačujúce na bezpečné 
absolvovanie kurzu, má Maťo Homola právo na ukončenie kurzu bez nároku na 
vrátenie ceny za kurz.

BMW E30 je majetkom firmy HOMOLA Sport s.r.o.. V prípade neprispôsobivej jazdy, 
ignorovanie inštrukcií Maťa Homolu, havárie, všetky vzniknuté škody počas jazdy 
jazdca za volantom platí jazdec v plnej výške. Vzniknutú sumu vyčísli firma HOMOLA 
Sport.s.r.o. podľa reálne vynaložených nákladov na odstránenie škôd. Jazdec je 
povinný túto sumu uhradiť do 14 kalendárnych dní od vystavenia faktúry firmou 
HOMOLA Sport.s.r.o..

Jazdec berie na vedomie, že opustenie trate do štrkovej zóny počas jazdy jazdca za 
volantom znamená koniec kurzu bez nároku na vrátenie ceny za kurz, a poplatok vo 
výške 800 EUR, ktorý bude použitý na možné opravy poškodení a čistenie vozidla 
BMW E30. Jazdec je povinný túto sumu uhradiť do 14 kalendárnych dní od 
vystavenia faktúry firmou HOMOLA Sport.s.r.o..

Jazdec je povinný podpísať formulár “Všeobecné podmienky” od MAŤO HOMOLA 
RaceSchool a formulár okruhu Slovakia Ring. 

Jazdec je povinný rešpektovať bezpečnostné pokyny Maťa Homolu pred jazdou aj 
počas jazdy a pokyny personálu okruhu Slovakia Ring.

Pri opakovanom porušovaní pokynov, si Maťo Homola vyhradzuje právo na okamžité 
ukončenie kurzu, t.j. zastavenie a odovzdanie pretekárskeho BMW v boxovej uličke 
Maťovi Homolovi bez nároku na vrátenie ceny za kurz.



Cenník
Ceny jednotlivých programov MAŤO HOMOLA RaceSchool, spolu so zahrnutými a 
nezahrnutými položkami v cene programu, sú vypísané na stránke 
www.matohomola.sk/raceschool.

Všetky ceny sú vrátane DPH.

MAŤO HOMOLA RaceSchool a HOMOLA Sport s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu 
cien jednotlivých kurzov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Jazdec berie na vedomie, že počas jazdy sa vyhotovuje zvukový a obrazový 
záznam, s čím jazdec bez výhrad súhlasí a dáva súhlas so spracovaním osobných 
údajov.

Jazdec svojim podpisom na formulári "Všeobecné obchodné podmienky" prehlasuje, 
že sa oboznámil s bezpečnostnými pokynmi na jazdu na okruhu Slovakia Ring a 
súhlasí s nimi.

http://www.matohomola.sk/raceschool

