ДОГОВІР 
Договірпублічноїоферти 
Поняттятавизначення: 
Виконавець-Ф
 ОПДіордієваІринаВолодимирівна; 
Замовник-будь-якафізичнаособа,якасвоїмидіямивиявиланамірукластидоговірна
умовах визначенихуданійоферті. 

1.З
 агальніположення 
1.1. Дана оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією
Виконавця укласти Договір про надання послуг з організації відпочинку дистанційним
способом, далі по тексту «Договір», зв’язку з чим останній розміщує Публічну оферту
(пропозицію) на даному інтернет-сайті
Виконавця http://startimecamp.com/ (далі -
«Інтернет-сайт»). 
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Виконавця (акцептом)
укласти Договір, вважається факт оплати Замовником послуг на умовах цього Договору,у
строкитазацінами, вказаниминаІнтернет-сайтіПродавця. 

2.П
 редметдоговору 
1.1.В
 иконавецьзобов'язуєтьсянадатиЗамовникупослугизорганізаціївідпочинкутатворчого
розвитку дитинивдитячомутаборі«СТАРТАЙМ»(далі–«Послуги»). 
1.2.З
 амовникзобов'язуєтьсяприйнятинаданіПослугитаоплатитиїхвартість. 
1.3.С
 трокнаданняПослугзаданимДоговоромвизначаєтьсявідповіднодообраної
відпочинковоїзміни, вказаноїнаІнтернет-сайтітавказуєтьсяувідповідномурахункунасплату
ПослугВиконавця.1
 .4.М
 ісценаданняПослуги:Одеськаобласть,с мт.Грибівка,вул.Приморська,
20. 

3.П
 раватаобов’язкиСторін 
3.1.В
 иконавецьзобов'язанийорганізуватитанадатиПослугинаумовахтавстроки,зазначенів
цьому Договорі,асаме: 
-організуватипроживаннята5-тиразовехарчуваннядитинисамостійно,абошляхомзалучення 
сторонніхорганізацій; 
-організуватитапровестинеобхіднемедичнеобстеженнядитинивденьїїприбуттяу
табір;-організуватидозвіллядитини; 
-організувативиконанняправилтехнікибезпекиісанітарно-гігієнічних
норм;-забезпечитибезпекудитинита,у разінеобхідності,надатимедичну
допомогу;- з абезпечуватиналежнуякістьнаданихПослуг; 
-п ринеможливостінадатиПослуги,негайноповідомитипроцеЗамовника; 
3.2.З
 амовникзобов'язаний: 
-надатиВиконавцюінформацію,необхіднудлянаданняПослугзацимДоговором,втомучислі, 
надатиВиконавцюкопіюпаспортаодногозбатьків(законногоопікуна),копіюсвідоцтвапро 
народженнядитини; 
-н
 адатиВиконавцюмедичнудовідку(форма№079/о)дитини; 

-з абезпечитиздоровийстандитинитавідсутністьзахворювань,якіможутьнестизагрозуіншим 
відпочиваючим,намоментїїприбуттяутабір; 
-в нестиплатуВиконавцюзанаданіПослугиврозмірахістрокахпередбаченихп.4.1цього
Договору;- з абезпечитидоставкудитинизаадресою:м.Одеса,пров.Пироговський,8,або,при
неможливості забезпечитисвоєчаснудоставкудитини,доставитиїїзамісцемнаданняпослуги
заадресоювказаною вп1.4.віншийчасзаписьмовоюдомовленістюСторін. 
ЗавідсутностівказанихвищедокументівВиконавецьзалишаєзасобоюправов
односторонньому порядкуприпинитидіюДоговору. 

4.О
 платапослугтапорядокїхприймання 
4.1.З
 амовникздійснюєповнупередоплатуПослугзацимДоговором,вартістьякихвизначена
на Інтернет-сайтітавказанаувідповідномурахункунасплату. 
4.2. Факт оплати Замовником послуг за Договором повністю або частково є підтвердженням
згоди на їх отримання (укладення договору). Виконавець, у випадку повної або часткової
несплати вартості послуг Замовником, має право відмовитись від їх надання. При цьому
вжесплаченіЗамовником коштивизнаютьсязавдаткомзаДоговором. 
4.3.Д
 атоюоплативважаєтьсядатазарахуваннягрошовихкоштівнарозрахунковийрахунок
Виконавця.4
 .4.О
 платавартостіПослугздійснюєтьсяЗамовникомвнаціональнійвалютіУкраїни
шляхом перерахуваннякоштівнарахунокВиконавця. 
4.5. У разі відмови/неможливості поїздки до табору, незалежно від причин, раніше сплачені
кошти визнаються Сторонами завдатком та поверненню Замовнику не підлягають. При
цьому, якщо Замовник попередив більш ніж за 15 днів до початку відпочинкової зміни,
Замовник має право на перенесення дати заїзду дитини/дітей у табір з відповідною
доплатою, у разі якщо така зміна коштує більше, ніж оплачена. Таке перенесення дати
заїздуможливелишеувипадкунаявностімісць. 
4.6 У випадку відмови від поїздки в табір внаслідок хвороби, що робить неможливим
перебуваннядитини втаборі,Замовникуповертається80%ранішесплаченихсум,заумови
надання офіційного висновку лікаря про неможливість перебування дитини в таборі не
пізніше 15 днів до дати заїздудитиниутабір. Уразіперериваннявідпочинкудитиничерез
хворобу, повертається 80% вартості невикористаних днів відпочинку (за умови, що ці дні
повністюсплачені).Прицьомупоточнийденьвважається використаним. 

5.В
 ідповідальністьСторін 
5.1.У
 разівтрати,знищенняабопошкодженнямайнаВиконавцядитиною,Замовниккомпенсує
вартість завданихзбитків. 
5.2. У разі грубого порушення правил табору «СТАРТАЙМ»дитиною,Виконавецьзалишаєза
собою право передати дитину Замовнику або представнику Замовника без повернення
коштівза невикористаніПослуги. 
5.3.У
 випадкупорушеннязобов'язання,щовиникаєзцьогоДоговору,Сторонинесуть
відповідальність, визначенуцимДоговоромта(або)чиннимвУкраїнізаконодавством. 

6.В
 ирішенняспорів 
6.1.У
 сіспори,щовиникаютьзцьогоДоговоруабопов'язаніізним,вирішуютьсяшляхом
переговорів міжСторонами. 

6.2.Я
 кщовідповіднийспірнеможливовирішитишляхомпереговорів,вінвирішуєтьсяв
судовому порядкувідповіднодочинноговУкраїнізаконодавства. 

7.Д
 іяДоговору 
7.1.Ц
 ейДоговірвважаєтьсяукладенимінабираєчинностіпісляздійсненняоплатиПослуг
Виконавцята дієдоповноговиконаннясвоїхзобов’язаньСторонами. 
7.2.З
 акінченнястрокуцьогоДоговорунезвільняєСторонивідвідповідальностізайого
порушення,яке маломісцепідчасдіїцьогоДоговору.
7.3. Будь-які зміни, доповнення, додатки і протоколи, додаткові угоди до цього Договору, які
складаються уписьмовійформі,єйогоневід’ємноючастиноюівступаютьвсилузмоменту
їхпідписання Сторонами. 
7.4. Дострокове розірвання цього Договору можливе за взаємною згодою Сторін, шляхом
підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору або за ініціативою однієї із
Сторінувипадку,коли іншаСторонадопускаєпорушеннясвоїхзобов’язань. 

8.Ф
 ОРС-МАЖОР 
8.1.Сторониненесутьвідповідальностізаневиконанняабоненалежневиконанняумовцього
Договору, якщотакеневиконанняєнаслідкомдіїобставининепереборноїсили(форс-мажор).
8.2.Сторонидомовилися,щодообставиннепереборноїсили,кріміншого,вонивідносять:
стихійнілиха, епідемії,війни,збройніконфлікти,пожежівбудівлях(чивїхчастинах);рішення
державнихорганів, якізаважаютьабоунеможливлюютьвиконанняВиконавцемсвоїх
зобов’язаньзаДоговоромта(або)які значнопогіршуютьстановищеВиконавцяупорівнянніз
умовамицьогодоговору,та(або)якінадумку ВиконавцязавдаютьЗамовниковісуттєвого
негативноговпливудлявиконанняцьогоДоговору; ситуації,якісуттєвовпливаютьнаможливість
чинеможливістьВиконавцявиконувативзятінасебе зобов’язаннязаДоговором,діївласників
приміщень,дерозташованийдитячийтабір,утомучислітакі, якіпризвелидовтратиправа
Виконавцящодорозміщеннядитячоготабору;ремонтно-профілактичні роботиубудівлі,де
розташованийдитячийтабіріпроведенняякихнебулозапланованоВиконавцем заздалегідь;
аваріїусистемахводопостачання,водовідведення,енергопостачаннятакондиціювання; вина
третіхосібувипадкахвідсутностічипогіршеннякомунальнихпослуг;винатретіхосібувсіх 
іншихвипадкахтаусііншіподії,виникнення,розвитокта(або)припиненняякихнезалежитьвід
волі Сторін. 
8.3.НаперіодіснуванняобставиннепереборноїсилиСторона,яказазнаєвпливутакихобставин, 
звільняєтьсявідвиконанняобов’язків,передбаченихцимДоговором. 
8.4.АніВиконавець,аніЗамовникненесутьвідповідальностізанегативнінаслідкитаінші
обставини, переліченіуційстаттіДоговору,настанняякихзнаходитьсяпозаволеютакої
Сторони. 

9.П
 рикінцевіположення 
9.1.УкладаннямданогоДоговорузамовникпідтверджуєфактознайомленняздіючими
правилами табору,змістомпослугтазгодузними.  
9.2.Усі правовідносини,щовиникаютьзцьогоДоговоруабопов'язаніізним,утомучислі
пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього
Договору, тлумаченням йогоумов,визначеннямнаслідківнедійсностіабопорушення

Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в
Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями
ділового обороту на підставі принципів добросовісності,
розумності та
справедливості. 
9.3.Після укладення цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування,
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові
домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору,
втрачаютьюридичнусилу,алеможуть 
братисядоувагипритлумаченніумовцьогоДоговору. 
9.4.Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із
Сторіндо третіхосібдопускаєтьсявиключнозаумовиписьмовогопогодженняцьогоіз
іншою Стороною. 
10.МісцезнаходженнятареквізитиВиконавця 

Виконавець: 
ФОПДіордієваІринаВолодимирівна 

67842,Одеськаобл.,Овідіопольськийр-н,  
селоГрибівка,вул.Приморська,будинок20 
Кодотримувача3484208946 
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