
                

ДОГОВІР
про надання послуг організації № 2019/4823/192

від 15.03.2019

              

м.Київ

Фізична особа підприємець Гімон Олександр Юрійович, який діє на підставі Свідоцтва про 
державну реєстрацію, номер запису в ЄДРПОУ 2 069 000 0000 034874 від 28.10.2015 надалі 
іменується – «Виконавець», з одного боку, та Пример, 
паспорт серія ____ №_________________________________________________________________

виданий ____________________________________________________________________________

проживає за адресою _________________________________________________________________

надалі іменується - «Замовник», що є законним представником неповнолітньої дитини Пример , 
дата народження 16.09.2003, а разом – «Сторони», уклали цей договір, надалі іменується - 
«Договір», про наступне:

1. Предмет договору
1.1.  В  порядку  та  на  умовах,  визначених  цим  Договором,  Замовник  зобов'язується  надати
Виконавцю плату за послуги (далі – «Послуги») по організації відпочинку та творчого розвитку
дитини за  обраною програмою «JAMM». 
1.2. Замовник зобов'язується прийняти надані Послуги та оплатити їх вартість.
1.3. Перелік програм «JAMM», їх опис, строки, тривалість, вартість та інша інформація вказується
на Інтернет-сайті Виконавця http://»JAMM».com.ua/ (далі - сайт).

2. Права та обов’язки Сторін
2.1.  Виконавець  зобов'язаний  організувати  та  надати  Послуги  на  умовах,  зазначених  в  цьому
Договорі, а саме:
2.1.1. організувати 5-ти разове харчування дитини за допомогою залучення сторонніх організацій;
2.1.2. організувати дозвілля дитини за вибраною програмою «JAMM»;
2.1.3. організувати виконання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм;
2.1.4. організувати безпеку дитині;
2.1.5. забезпечувати якість наданих Послуг;
2.1.6. при неможливості надати Послуги, негайно повідомити про це Замовника;
2.1.7. інформувати Замовника про правила, вимоги та зміст Послуг, що будуть надаватися за цим
Договором.
2.2. Замовник зобов'язаний:
2.2.1.  Надати Виконавцю інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором, в тому
числі надати Виконавцю копію свідоцтва про народження дитини, правила табору за вибраною
програмою «JAMM», підписані дитиною та Замовником, акт виконаних робіт (наданих послуг),
підписаний Замовником;
2.2.2. Оплатити послуги в порядку і в строки, передбачені цим Договором;
2.2.3. Забезпечити доставку дитини до місця надання Послуги з 12:00 до 14:00 і забрати дитину з
18:00  до  19:00  в  строки  передбачені  вибраною  програмою  «JAMM»  або,  при  неможливості
забезпечити своєчасну доставку дитини,  доставити її  в  інший час за письмовою домовленістю
Сторін.
2.2.4. Відшкодувати Виконавцю збитки в повному обсязі в разі їх виникнення з вини Замовника;
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3. Оплата послуг та порядок їх приймання

3.1. Вартість вибраної програми «JAMM» та строк її дії наступні:
- 8400 грн при реєстрації до 10.04.2019 року;
- 8900 грн при реєстрації до 30.05.2019 року;
- 9400 грн при реєстрації після 30.05.2019 року.

3.2.  За  надання  передбачених  цим  Договором  Послуг  Замовник  сплачує  Виконавцю  суму
передоплати у розмірі 3500,00 грн згідно рахунку протягом 5 робочих днів з моменту отримання
електронного  листа  або  дзвінка  від  менеджера  та  зобов'язується  сплатити  залишок  вартості
вибраної програми таборів «JAMM» не пізніше ніж за 30 днів до початку програми. Остаточна
сума може бути зменшена, якщо Замовник має погоджену з Виконавцем знижку. 
3.3. Передоплата, що була внесена у встановлені даним Договором строки фіксує за Замовником
вартість програми таборів «JAMM», що була дійсна на момент реєстрації.
3.4.  В  разі  несплати  суми  передоплати  у  визначений  даним  Договором  строк  заявка  на
проходження  вибраної  програми таборів  «JAMM» анулюється,  окрім випадків,  обговорених з
менеджером.  
3.5. Перераховані Замовником кошти за отримання Послуг, які частково не були використані по
причині дострокового від’їзду дитини, поверненню Замовнику не підлягають. 
3.6.  В  разі  не  оплати  Послуг  протягом  встановленого  строку  в  п  3.2  Виконавець має  право
відмовити Замовнику в участі у вибраній програмі таборів «JAMM».
3.7. У випадку відмови Замовника від участі у вибраній програмі таборів «JAMM» Виконавець 
зобов’язується повернути перераховані Замовником кошти в 5-ти денний строк у таких розмірах:

При відмові від Договору: Виконавець повертає кошти в розмірі:

У строк понад 30 днів до дати заїзду 100%
У строк від 30 до 15 днів до дати заїзду 80% від вартості вибраної програми «JAMM»
У строк від 14 днів до дати заїзду 50% від вартості вибраної програми «JAMM»

3.8. У разі виникнення непередбачуваних обставин у строк від 14 днів до дати заїзду, пов'язаних зі
здоров'ям  дитини,  які  унеможливлюють  її  перебування  у  таборі  та  при  наявності  відповідної
медичної  довідки,  Виконавець  зобов'язується  повернути  перераховані  Замовником  кошти  у
розмірі 80% від вартості вибраної програми «JAMM» або сума оплати може бути перенесена на
іншу обрану Замовником програму таборів «JAMM».
3.9.  В  разі  відміни  Виконавцем  вибраної  програми  таборів  «JAMM»,  сума  оплати  може  бути
перенесена  на  іншу обрану  Замовником програму  таборів  «JAMM» або відшкодована  у  100%
обсязі.
3.10.  Датою  оплати  вважається  дата  зарахування  грошових  коштів  на  розрахунковий  рахунок
Виконавця. 
3.11. Оплата вартості  Послуг здійснюється Замовником в національній валюті України шляхом
перерахування коштів на рахунок Виконавця. 

4. Відповідальність Сторін
4.1. У разі втрати, знищення або пошкодження майна Виконавця дитиною, Замовник компенсує
вартість наданих збитків.
4.2. У разі грубого порушення правил таборів «JAMM» дитиною, Виконавець залишає за собою
право відмовити Замовнику у наданні послуг без повернення коштів за невикористані Послуги.
4.3.  У  випадку  порушення  зобов'язання,  що  виникає  з  цього  Договору  Сторони  несуть
відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5. Вирішення спорів
5.1.  Усі  спори,  що  виникають  з  цього  Договору  або  пов'язані  із  ним,  вирішуються  шляхом
переговорів між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.
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6. Дія Договору
6.1.  Цей Договір  вважається  укладеним і  набирає  чинності  з  моменту  здійснення  Замовником
передоплати або повної оплати послуг Виконавця та діє до 31 серпня 2019 року включно.
6.2.  Закінчення  строку  цього  Договору  не  звільняє  Сторони  від  відповідальності  за  його
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.3.  Будь-які  зміни,  доповнення,  додатки  і  протоколи,  додаткові  угоди  до  цього  Договору
складаються у письмовій формі, є його невід’ємною частиною і вступають в силу з моменту їх
підписання Сторонами та засвідчується печатками Сторін.
6.4.  Дострокове  розірвання  цього  Договору  можливе  за  взаємною  згодою  Сторін,  шляхом
підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору або за ініціативою однієї із Сторін, у
випадку, коли інша Сторона припускає порушення своїх зобов’язань.
6.5.Замовник,  який  оплатив  послуги  Виконавця,  цим  підтверджує,  що  він  ознайомлений  і
погоджується з умовами цього Договору.
6.6.  Виконавець  має  право  в  односторонньому  порядку  вносити  зміни  до  цього  Договору.
Зазначені  зміни  публікуються  Виконавцем  на  сайті  за  адресою  розміщення  Договору  шляхом
розміщення  нової  редакції  Договору,  а  також  направляються  на  адресу  електронної  пошти
Замовника.
6.7.  Якщо  Замовник  не  погоджується  з  внесеними  змінами  до  цього  Договору,  Замовник
зобов'язаний  повідомити  про  це  Виконавця  на  адресу  електронної  пошти,  вказану  в  цьому
Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання від Виконавця повідомлення
про  зміну  Договору.  У  такому  випадку  цей  Договір  вважається  припиненим  за  бажанням
Замовника. Якщо Замовник не повідомить Виконавця про свою незгоду зі  змінами умов цього
Договору, вважається, що Замовник згоден з внесеними Виконавцем змінами до цього Договору.
6.8.   У  разі  внесення  змін  до  цього  Договору,  такі  зміни  вступають  в  силу  з  моменту
опублікування  нової  редакції  цього  Договору  на  сайті,  якщо  інший  строк  набрання  чинності
змінами не визначений додатково при їх публікації.
6.9.  Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.
6.10.  Сторони  зобов'язуються  врегулювати  всі  виникаючі  між  ними  спірні  питання  шляхом
переговорів. Не вирішені шляхом переговорів спори підлягають розгляду в компетентному суді
України.

7. Прикінцеві положення
7.1.  Усі  правовідносини,  що  виникають  з  цього  Договору  або  пов'язані  із  ним,  у  тому  числі
пов'язані  із  дійсністю,  укладенням,  виконанням,  зміною  та  припиненням  цього  Договору,
тлумаченням  його  умов,  визначенням  наслідків  недійсності  або  порушення  Договору,
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні  законодавства,  а
також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів
добросовісності, розумності та справедливості.
7.2.  Укладанням цього Договору Замовник надає Виконавцю право здійснювати фото та відео
зйомку Замовника під час надання послуг, передбачених цим Договором, а також використовувати
фото і відео із зображенням Замовника в творах, в тому числі аудіовізуальних творах, і інших
матеріалах, в тому числі рекламних матеріалах, під час он-лайн трансляції, на вибір Виконавця,
включаючи,  але не обмежуючись,  шляхом публічного показу,  відтворення та поширення будь-
яким способом зазначених вище зображень Замовника (або їх фрагментів) або творів, що містять
зображення Замовника, в тому числі в мережі Інтернет на Інтернет-сайтах, зокрема на YouTube,
без виплати Замовнику будь-якої винагороди.
7.3.   Всі  майнові  права  інтелектуальної  власності  на  об'єкти  права  інтелектуальної  власності,
створені в процесі надання послуг за цим Договором або які виникають в результаті виконання
цього Договору, повністю належать Виконавцю протягом усього строку дії таких прав відповідно
до законодавства України і поширюються на територію всього світу.
7.4.   Після укладання цього Договору всі попередні  переговори за ним,  листування,  попередні
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань,
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що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до
уваги при тлумаченні умов цього Договору.
7.5.  Замовник, шляхом підписання Договору, надає Виконавцю свою добровільну згоду на:
7.5.1. обробку будь-яким способом будь-яких наданих Замовником своїх персональних даних в
цілях  підтримки  контактів  між  сторонами  з  приводу  виконання  умов  цього  Договору,
забезпечення реалізації господарсько-правових відносин сторін цього Договору.
7.5.2.  включення  своїх  персональних  даних  у  базах  персональних  даних відповідно  до Закону
України «Про захист персональних даних».
7.6.  При укладанні договору, Замовник передає Виконавцю інформацію та відомості про себе
(далі  -«Персональні  дані»),  згідно  з  якими  можна  його  ідентифікувати  відповідно  до  Закону
України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. Сторони дійшли згоди, що Виконавець
має право обробляти Персональні дані виключно з метою виконання цього Договору, а також у
випадках, передбачених чинним законодавством України.
Виконавець зобов’язується обробляти Персональні дані Замовника, забезпечуючи такий же рівень
їх захисту, як і своїх персональних даних, при цьому зберігаючи конфіденційність і безпеку при їх
обробці і забезпечуючи належний рівень їх захисту відповідно до вимог законодавства України.
7.7.  Сторони погодились,  що всi терміни та слова,  використані  у Договорі є зрозумілими для
сторін і не потребують додаткового тлумачення.
7.8.   Сторони несуть  повну відповідальність  за  правильність  вказаних ними у цьому Договорі
реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну,
а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
7.9.  Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до
третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
7.10.  Всі  виправлення  за  текстом  цього  Договору  мають  силу  та  можуть  братися  до  уваги
виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін. 
7.11.  Цей  Договір  складений  при  повному  розумінні  Сторонами  його  умов  та  термінології
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по
одному для кожної із Сторін. 
7.12. Остання дата поновлення Договору: 14 березня 2019 р., м. Київ, Україна.

8. Місцезнаходження і реквізити Сторін
Виконавець:

 
ФОП Гімон О.Ю.
Найменування банку: ПАТ КБ "Приватбанк" 
м.Київ
МФО: 300711
Розрахунковий рахунок: 26000052612775
IПН: 2981414070
Адреса:, , вул.
,

Виконавець:  ___________/ Гімон Олександр 
Юрійович./
 Б. п.                        

Замовник:

ПІБ 

Дом. Адреса

Телефон

Замовник: _____________________  
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