Публічний договір
про надання послуг з користування матеріально-технічної бази
м. Київ

__ ________ 2016 року

ФОП Мозолюк А.А., пропонує фізичним особам (надалі – Замовник) отримати послуги, передбачені цим Договором. Даний Договір є публічний відповідно до ст.ст.
,
ивільного кодексу країни та його умови є однакові для всіх Замовників,
беззастере не прийняття умов Договру є акцептуванням цієї оферти Замовником,
для чого иконавець публікує цей Договір про таке:
§1. Основні поняття та визначення термінів у цьому Договорі.
. . Публічний Договір (даний Договір, цей Договір) - цей правочин про надання
послуг з користування матеріально-технічною базою иконавця, який встановлює
однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування. Даний Договір розміщений на сайті иконавця.
. . Публічна оферта - пропозиція иконавця, адресована будь-якій фізичній особі
у відповідності зі статтею 641 ивільного кодексу країни, укласти з ним Договір
на умовах, що містяться в публічній оферті.
. . Акцепт - надання Замовником повної і безумовної відповіді иконавцеві на
його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою шляхом оформлення та/або підписання Анкети про приєднання до Договору, що
свідчить про прийняття ним публічної оферти.
1.4. Замовник — фізична особа, що уклала з иконавцем Договір, надала згоду на
обробку своїх персональних даних.
.5. иконавець - фізична особа-підприємець Мозолюк А.А., яка надає послуги за
Договором.
1.6. Послуга - надання у користування фізичним особам (Замовникам)
матеріально-технічної бази для занять з танців, спортивних танців, в тому числі і
на пілоні, та інших спортивних (фізкультурних) вправ.
1.7. Матеріально-технічна база – окремі частини приміщення в якому розташовано обладнання для танців, спортивних танців, в тому числі і на пілоні, інше спортивне знаряддя, обладнання майданчику для спортивних) фізкультурних вправ і
танців та інше майно иконавця, у т.ч. загального користування.
1.8. Приміщення - не итлове приміщення розташоване за адресою м. Київ, вул.
Гната Юри, 7, Т «Дитячий світ» та вул. Петра Запоро ця
а, обладнане
пілонами, майданчиками для спортивних (фізкультурних) вправ і танців, яке налеить иконавцю на праві власності або на іншій правовій підставі.
1.9. Правила поведінки та техніки безпеки - невідємна частина цього Договору, що
є обовязковою для Замовника при користуванні Послугою та підтверд ена Замовником згода на їх виконання.
.
айт — сайт иконавця в мере і нтернет, що розміщений за адресою:
www.theflame.com.ua
1.11. Абонемент – мо ливість отримання Замовником Послуги протягом визначеного терміну, або визначеної кількості відвідувань на умовах попередньої оплати.
1.12. Тренер - (тренер, інструктор) - фізична особа, яка володіє певними навиками
занять з танцю, танцю на пілоні, спортивного танцю та/чи фізичної культури і з
якою иконавцем укладено відповідний Договір передбачений ивільним кодексом країни.
1.13. Тарифи — письмовий документ иконавця в якому міститься перелік та
вартість відповідних послуг, предметів, а тако розмір фінансових (штрафних)
санкцій, які мо уть бути застосовані иконавцем до Замовника.
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1.14. Гість Клубу — будь-яка особа, яка не є Замовником або працівником иконавця.
1.15. Працівники иконавця (персонал, адміністратор) – фізичні особи, що перебувають з иконавцем у трудових відносинах та/чи представляють його інтереси у
відповідності до чинного законодавства країни.
1.16. торона — Замовик або иконавець в зале ності від контексту.
1.17. торони — Замовник та иконавець.
§2. Акцептування Договору.
2.1. Фізична особа, яка маює намір користуватися послугами иконавця, зобов’язана підтвердити повне та безумовного акцептуванням публічної оферти
шляхом оформлення та/або підписання Замовником Анкети про приєднання до
Договору, що свідчить про прийняття Замовником публічної оферти та сплати
грошових коштів за отримані послуги.
2.2. Договір вва ається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання иконавцем Заяви про приєднання до Договору від Замовника та/або
оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання
письмового примірника торонами.
2.3. Замовник дає згоду на дотримання умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених иконавцем умовах з моменту надання иконавцю Заяви про
приєднання до Договору та/або оплати замовлених Послуг.
. . иконавець на письмову вимогу Замовника надає йому завірену печаткою
письмову форму цього Договору.
2.5. кладаючи Договір, Замовник автоматично погод ується з повним та безумовним прийняттям Замовником поло ень Договору, Тарифів та всіх додатків, що
є невід’ємною складовою частиною Договору, а тако
визнає безумовну
професійну придатність Тренера/ів
иконавця, функціональну придатність
приміщень иконавця і правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі..
§3. Гарантії.
3.1. торони гарантують, що володіють необхідною дієздатністю, правами і повнова еннями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору
відповідно до його умов.
. . мови Договору, які викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для
торін. Перед початком користування послугами ко ний Замовник зобов’язується
ознайомитися з умовами цього Договору та Правилами плве інки та техніки безпеки, які розміщені на айті иконавця.
3.3. Замовник гарантує та стверд ує, що у нього відсутні будь-які медичні протипоказання до фізичних наванта ень чи займання спортом.
. . кщо Замовник не погод ується з умовами викладенкеими у цьому Договорі,
він не має права укладати цей Договір.
§4. Предмет Договору.
4. . иконавець

бере на себе зобов’язання надати послуги з користування
матеріально-технічною базою иконавця відповідно до Тарифів, обраних Замовником та в порядку визначених умовами цього Договору в Приміщені иконавця.
§5. Порядок надання послуг.

5.1. Надання послуг Замовнику здійснюється після підписання ним Анкети про
приєднання до Договору та здійснення оплати в повному обсязі.
2

5.2. Договір вва ається укладеним і вступає в силу з дати підписання Заяви про
приєднання до Договору і діє протягом усього терміну наданого абонементом або
лімітованої кількості занять у ньому.
5.3. Замовнику на період виконання цього Договору видається персональний абонемент- паперовий документ з вказівкою прізвища, ім’я по-батькові Замовника та
кількістю занять згідно чинних тарифів та розкладу иконавця. Абонемент
пред’являється Замовником при відвідуванні занять.
5.3.1. Абонемент не мо е бути переданий та використаний третіми особами.
5.3.2. Абонемент починає діяти з першого дня проведення заняття, яке повинно
відбутися не пізніше чим через 3 (три) ти ні з моменту придбання) та діє до
закінчення строку, на період якого Абонемент виданий виданий.
5.3.3. Замовник має право відкласти 1 (одне) заняття, якщо було оплачено 8
(вісім) занять.
5.3.4. Замовник має право відкласти 2 (два) заняття, якщо було оплачено 12 (дванадцять) занять або (один) місяць занять без обме ень.
5.3.5. Замовник має право відкласти використання абонементу на 2 (два) ти ні,
при умові оплати занять від 2 (двох) і більше місяців без обме ень.
5.3.6. Після закінчення строку дії Абонемента, надання послуг иконавцем Замовнику припиняється.
артість послуг та порядок розрахунків.
6.1. Оплата здійснюється Замовником шляхом здійснення попередньої оплати
відповідно до Тарифів, у готівковій чи безготівковій формі.
6.2.
разі одностороннього припинення Договору у зв’язку із порушенням умов
даного Договору зі сторони Замовника, внесена ним оплата иконавцем не
повертається Замовнику.
§6.

§7. Права та обов’язки сторін.

7.1. иконавець зобов’язаний:
7.1.1. організація проведення занять з танців, спортивних танців та фізичних вправ
7.1.2. забезпечення матеріально-технічної бази для занять (звуковідтворювальне
обладнання, підбір музики, місце для переодягання);надання для заняття
освітленого приміщення, обладнаного дзеркалами та пілонами;
7.1.3. організація проведення розминки з використанням спортивних вправ і танцювальних елементів;
7.1.4. організація демонстрація танцювальних рухів з елементами спортивної
гімнастики, акробатики, класичної та сучасної хореографії Тренерами иконавця;
7.1.5. організувати індивідуальні консультації тренера.
7.1.6. зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при
реєстрації, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством країни;
7.1.7. повідомляти Замовника про перенесення часу початку занять або їх скасування у зв’язку із виробничою необхідністю, шляхом розміщення таких змін на
офіційному сайті иконавця, на сторінках соціальних мере або за допомогою телефонного дзвінка Замовнику або відправлення текстового повідомлення (SMS)
на телефонний номер (стільниковий) Замовника;
7.1.8; відновити в повному обсязі проведення заняття, що не відбулося з вини иконавця
7.2. иконавець має право:
7.2.1. змінювати та доповнювати даний Договір без попереднього погод ення із
Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змін чи доповнень на сайті иконавця, а тако у загальнодоступному місці на території иконавця;
7.2.2. змінювати ре им роботи студії за умови розміщення інформації на сайті иконавця або у загальнодоступному місці на території иконавця;
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7.2.3. затверд увати і змінювати розклад занять, здійснювати заміни заявлених
тренерів;
7.2.4. залучати тренерів та фахівців для проведення занять нале ної якості;
7.2.5. закривати студію для проведення ремонтних, інших профілактичних робіт,
без надання Замовнику додаткової компенсації.
7.3. Замовник зобов’язаний:
7. . .своєчасно проводити оплату наданих послуг;
7.3.2. пройти відповідну процедуру реєстрації в студії, а саме: підписати Анкету
про приєднання до Договору ;
7.3.3. відвідувати групові заняття згідно з розкладом. При запізненні Замовника
більш, ні на 10 хвилин тренер має право не допустити Замовника до заняття;
7.3.4. завчасно інформувати иконавця про майбутню відсутність на занятті, у випадку відсутності інформації про мо ливу відсутність на занятті не менше як за 24
(двадцять чотири) години до початку проведення занять, таке заняття не мо е
бути перенесеним;
7.3.5. регулярно знайомитися з розкладом занять студії;
7.3.6. дотримуватися та підтримувати громадський порядок, загальноприйняті
норми поведінки, вести себе шанобливо по відношенню до інших відвідувачів, не
допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих;
7.3.7. дотримуватися Правила поведінки та техніки безпеки;
7.3.8. на заняттях дотримуватися вказівок тренера, дотримуватися рекомендацій
тренера щодо тривалості та інтенсивності занять;
7.3.9. самостійно і відповідально контролювати власне здоров’я і не ставити під
загрозу здоров’я оточуючих. При наявності хронічних, інфекційних, шкірних захворювань, а тако хвороб внутрішніх органів утримуватися від відвідування студії;
7.3.10. при відвідуванні студії ува но ставитись до своїх особистих цінних речей та
не залишати їх без нагляду.
7.4. Замовнику забороняється:
7.4.1. відвідувати студію при наявності ознак нетверезого стану, палити в студії;
7.4.2. відвідувати заняття при наявності серцево-судинних захворювань, проблем
з тиском чи пульсом, гострого або хронічного інфекційного та/або шкірного захворювання, інших медичних противопоказань. Замовник зобов’язаний ставити до
відома тренера та иконавця для обговорення мо ливого фізичного наванта ення.
такому випадку иконавець має право тимчасово відсторонити Замовника
від відвідування студії до повного оду ання. иконавець не несе відповідальності
за мо ливу шкоду здоров’ю Замовника, так як заняття проводяться для людей без
серйозних відхилень із станом здоров’я;
7.4.3. самостійно користуватися музичною та іншою технічною аппаратурою иконавця;
7.4.4. розміщувати будь-які рекламні акції, матеріали, проводити опитування та
розповсюд увати товари;
7.4.5. під час занять на пілоні, забороняється Замовнику мати на руках каблучки,
персні, браслети, годинники та інші ювелірні прикраси;
7.4.6. у випадку, якщо Замовник запізнився на розминку, і відразу розпочав заняття, иконавець не несе відповідальності за мо ливі отримані травми;
7.4.7. проводити інструкта , давати рекомендації щодо занять іншим відвідувачам
студії;
7.4.8. користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв’язку під час
тренувань;
7.4.9. входити до Приміщення під час проведення іншого тренування;
7.4.10. входити до Приміщення без змінного взуття.
7.5. Замовник має право:
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7.5.1. вимагати від иконавця надання якісних послуг у відповідності з умовами
цього Договору;
7.5.2. отримувати необхідну та достовірну інформацію про графік-роботи иконавця і надаваних послуг;
7.5.4. Замовник має право у будь-який час відмовитись в односторонньому порядку від послуг иконавця.
§8. Правила відвідування занять для дітей.
8.1. Батьки несуть персональну відповідальність за иття і здоров’я своїх дітей, за
винятком часу перебування дітей на групових заняттях.
8.2. Підписання даного Договору є письмовою згодою батьків на відвідування занять.
8.3. При наявності у дитини будь-якого захворювання, що вимагає періодичного
прийому лікарських препаратів, а тако при наявності ризику екстрених ситуацій,
пов’язаних з даним захворюванням, батьки зобов’язані письмово заявити про це
при заповненні анкети. За достовірність наданої в анкеті інформації батьки несуть
персональну відповідальність.
8.4. При підозрі на наявність у дитини гострого та/або хронічного інфекційного
та/або шкірного захворювання, відвідування студії заборонено. При недотриманні
цього правила студія залишає за собою право тимчасово відсторонити дитину від
відвідування занять до повного оду ання.
8.5. Батькам або супровод уючим особам заборонено втручатися у процес занять, вимагати зміни формату групових занять.
8.6. Присутність батьків або супровод уючих осіб допускається тільки на відкритих
заняттях за попереднім запрошенням.
8.7. При неадекватній поведінці дитини (агресія, істеричні стани, навмисне псування майна), яке створює незручності і/або дискомфорт для інших дітей або тренера,
і у разі, якщо дана ситуація носить систематичний характер, иконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку.
8.8. всіх тренуваннях і танцювальних заходах діти беруть участь з власної волі і
за згодою батьків.
§9. ідповідальність сторін та порядок вирішення спорів.
9.1. иконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну иттю і здоров’ю
Замовника у разі ненале ного виконання Замовником зобов’язань за цим Договором, порушення вимог тренерів та Правила поведінки та техніки безпеки
9.2. Замовник повністю бере на себе відповідальність за стан свого здоров’я. иконавець не несе відповідальність за шкоду, пов’язану з будь-яким погіршенням
стану здоров’я Замовника, і травми, отримані в результаті будь-яких занять, за
винятком тих випадків, коли шкода заподіяна безпосередньо діями иконавця.
9.3. иконавець не несе відповідальності за загублені або залишені без нагляду
речі Замовника.
9.4. Замовник несе матеріальну відповідальність за псування майна студії.
9.5.
разі ненале ного виконання договору однією із сторін, що спричинило
несприятливі наслідки для іншої сторони, відповідальність настає згідно з чинним
законодавством країни.
9.6. За порушення ко ного з пунктів дійсних умов цього Договору або Правила
поведінки та техніки безпеки, иконавець залишає за собою право не допустити
Замовника до відвідування занять та розірвати даний договір в односторонньому
порядку. При цьому, гроші сплачені за послуги такому Замовнику не компенсуються. Рішення про недопущення Замовника до занять приймає керівництво иконавця.
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9.7. випадку, якщо Замовник послуг не вказав або не вірно вказав персональні
дані, Замовник не відповідає за збитки Замовника внаслідок немо ливості
правильної ідентифікації Замовника.
9.8. торони звільнються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин
непереборної сили.
§10. Прикінцеві поло ення.
10.1. Замовник підтверд ує, що він не має медичних противопоказань для занять
і повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я.
10.2. До цього Договору застосовується чинне законодавство країни.
10.3. Замовник підтверд ує свою згоду на обробку иконавцем його персональних
даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних
Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних иконавця, в тому
числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а тако на подальше використання і розповсюд ення иконавцем персональних даних у відповідності із
поло еннями Закону країни «Про захист персональних даних».
10.4. иконавець буде здійснювати збір та накопичення персональних даних Замовника на паперових та/або електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх
в базу даних иконавця.
10.5.
иконавець гарантує Замовику захист його персональних даних, що
зберігаються в базах даних иконавця у відповідності до вимог даного Договору,
від будь-яких мо ливих випадків незаконного доступу до них зі сторони третіх осіб.
10.6. Замовник погод ується з тим, що иконавець мо е використовувати його
персональні дані в тому числі, але не як виняток для цілей повідомлення Замовника про послуги, новини чи рекламні пропозиції
иконавця через SMSповідомлення, електронні листи, MMS-повідомлення.
10.7. иконавець гарантує Замовнику, що він буде надавати його персональні
дані на запит третіх осіб, за загальним правилом, при навності згоди Замовника на
передачу таких даних.
10.8. Для забезпечення безпеки і збере ення майна в Приміщенні мо е
здійснюватися відео спостере ення.
10.9. сі спори та розбі ності, що виникають мі сторонами за цим Договором або
в зв’язку із ним вирішуються шляхом переговорів. раз немо ливості вирішення
виниклих суперечок і розбі ностей шляхом переговорів, спори вирішуються сторонами у судовому порядку.
10.10. торони домовилися, що вся інформація по даному договору носить
конфіденційний характер і не підпадає під розголошення третім особам.
10.11. Договір складений у 2 (двох) рівних за юридичною силою примірниках, по
одному-для ко ної із торін.
§

Місцезнаход ення та реквізити.

ВИКОНАВЕЦЬ:
ФОП Мозолюк А.А.

__________________________
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