Договір публічної оферти про надання послуг
м.Київ

«01 » квітня 2019 року

Даний Договір є публічним договором відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного
Кодексу України та має відповідну юридичну силу.
Фізична особа-підприємець Станкевічус Оксана Анатоліївна, в особі Станкевичус Оксани
Анатоліївни (далі - «Виконавець»), що діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №2 067 000 0000 147371
від 25.03.2010 року, пропонує фізичним або юридичним особам (далі - «Замовник») отримати
послуги, передбачені цим Договором.
1. Загальні положення.
1.1 Даний публічний Договір (далі – Договір) визначає порядок надання послуг за Договором, а
також взаємні права, обов’язки і порядок взаємовідносин між Виконавцем та Замовником, який
прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту) про укладення цього Договору
шляхом оплати вартості послуг за цим Договором вказаних Виконавцем в рахунку на оплату
путівки.
1.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту здійснення
Замовником платежу в рахунок оплати Послуг Виконавця чи вчинення інших дій, передбачених
Договором, що свідчить про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання сторонами за
Договором письмового примірника Договору.
1.2.1. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору з моменту здійснення оплати послуг за
цим Договором.
1.2.2. Виконавець на письмову вимогу Замовника надає йому завірену письмову форму цього
Договору.
1.2.3. Укладаючи договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним
прийняттям Замовником всіх умов та положень Договору та всіх додатків до нього.
1.2.4. Публікація (розміщення) тексту цього Договору на сайті Виконавця,
розташованого в мережі Internet за адресою: http://gz.ua/ - є публічною пропозицією (офертою)
Виконавця, адресованою невизначеному колу осіб укласти цей Договір.
1.2.5. Кожна сторона за Договором гарантує іншій стороні, що володіє необхідною дієздатністю та
правоздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання
і виконання даного Договору відповідно до його умов.
1.2.6. Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами
даного Договору.
2. Предмет Договору
2.1. Відповідно до умов передбачених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов’язання
надання послуг по організації дозвілля та творчого розвитку учаснику (далі - «Учасник») за
обраною програмою «ГІРСЬКА ЗУПИНКА» (далі – «Послуги»), що визначено у реєстраційній
заяві, що є невід’ємною частиною цього Договору, у строки та на умовах даного Договору, а
Замовник
зобов’язується прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги, відповідно до умов цього
Договору.
2.2. Перелік програм «ГІРСЬКА ЗУПИНКА», їх опис, строки, тривалість, вартість та інша
інформація вказується на Інтернет-сайті Виконавця http://gz.ua/ (далі - сайт).
2.3. Послуги надаються за адресою: Закарпатська область, Воловецький район, село Верхня
Грабівниця.
2.4. Виконавець надає Послуги учасникам віком від 10 (десяти) до 18 (вісімнадцяти) років
включно, які не мають медичних протипоказань і готових до самообслуговування.
3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Замовник має право:
3.1.1. Отримати Послуги відповідної якості.
3.1.2. Відвідувати учасника, попередньо попередивши про це Виконавця та виконуючи вимоги
співробітників Виконавця щодо забезпечення безпеки інших учасників;
3.1.3. Отримати інформацію про поведінки учасника у колективі під час проживання;
3.1.4. Отримати достовірну інформацію щодо стану здоров’я учасника, її поведінки у колективі;
3.1.5. Мати телефонний зв’язок з учасником у призначений/рекомендований для цього час.
3.2. Замовник зобов'язаний:
3.2.1. Надати Виконавцю достовірну інформацію для надання Послуг за цим Договором, щодо
медичного стану, відсутності хвороб учасника, у числі надати Виконавцю копію свідоцтва про
народження учасника, медичну довідку з відмітками про проведені профілактичні щеплення, і
відсутність педикульозу, висновок про епідеміологічне оточення (відсутності карантину);
3.2.2. Оплатити Послуги в порядку і в строки, передбачені цим Договором;
3.2.3. Забезпечити доставку учасника до місця збору визначеного Виконавцем;
3.2.4. Забезпечити учасника одягом відповідно до умов проживання, дозвілля і відпочинку;
3.2.5. Забезпечити учасника необхідними коштами для проживання, харчування, транспортного,
екскурсійного та іншого можливого обслуговування;
3.2.6. Провести учаснику інструктаж з техніки безпеки життя та здоров`я.
3.3. Виконавець зобов'язаний організувати та надати Послуги на умовах, зазначених в цьому
Договорі, а саме:
3.3.1. Організувати проживання та 5-ти разове харчування за допомогою залучення
сторонніх організацій;
3.3.2.Організувати дозвілля за вибраною програмою «ГІРСЬКА ЗУПИНКА»;
3.3.3. Організувати своєчасне надання першої медичної допомоги, а у разі виявлення загрози
життю і здоров’ю учасника Виконавець зобов’язаний негайно викликати лікаря і повідомити
страхову компанію, а також зробити все від нього залежне для ліквідації небезпеки життя.
3.3.4. Організувати виконання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм;
3.3.5. Організувати безпеку перебування та охорони здоров'я;
3.3.6. Забезпечувати якість наданих Послуг;
3.3.7. При неможливості надати Послуги, негайно повідомити про це Замовника;
3.3.8. Організувати супровід учасника до місця надання Послуг;
3.3.9. Інформувати Замовника про правила, вимоги та зміст Послуг, що будуть надаватися за цим
Договором;
3.3.10. Забезпечити своєчасне поселення учасника і здійснювати контроль за організацією
належних умов проживання;
3.3.11. Провести учаснику детальний інструктаж щодо умов та правил перебування на території
Виконавця, а також щодо користування обладнанням, яке буде у вільному доступі;
3.3.12. У разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійні лиха, військові дії тощо) забезпечити
негайну евакуацію й доставку учасника до його постійного місця проживання за власний кошт;
3.3.13. Не розголошувати відомості, які стали йому відомі під час виконання умов цього Договору.
3.3.14. Сприяти інтелектуальному, особистісному і фізичному розвитку учасника;
3.3.15. Забезпечити учасника супроводжуючим на період участі у програмі «ГІРСЬКА ЗУПИНКА»
для: своєчасного прибуття до місця проведення програми «ГІРСЬКА ЗУПИНКА», забезпечення
безпеки учасника, дотримання учасником особистої гігієни, порядку у номерах і особистих речах,
стеження за охайністю та відповідністю одягу погодним умовам, ознайомлення учасника з
розпорядком дня, правилами поведінки у транспортному засобі, на місці проживання, під час
проведення екскурсій у містах, в музеях і інших громадських місцях, сприяння виконанню
учасником встановлених правил, дотримання дисципліни, нагляду під час купання учасника в
будь-якій водоймі, прийомі їжі;
● супроводження учасника при виході за територію місця проживання, автобуса, поїзда на
всіх екскурсіях;
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● уникнення нещасних випадків, що загрожують здоров’ю та життю учасника та інших осіб
або заважають їх безпечному дозвіллю;
● переривання подорожі учасника, що порушує загальноприйняті норми поведінки і
зв’язуватись з батьками для подальшого вирішення ситуації з поверненням учасника,
додому;
● організації дозвілля і відпочинку учасника, відповідно до оголошеної програми та наявної
інфраструктури;
● безпеки і відповідальності за отримані супровідні документи.
4 Оплата послуг та порядок їх приймання.
4.1. Вартість обраної програми «ГІРСЬКА ЗУПИНКА» та строк її дії зазначається на сайті.
4.2. За надання передбачених цим Договором Послуг Замовник сплачує Виконавцю суму
передоплати у розмірі 500,00 грн протягом двох робочих днів з моменту отримання електронного
листа або дзвінка від менеджера та зобов'язується сплатити залишок вартості вибраної програми
«ГІРСЬКА ЗУПИНКА» протягом встановленого строку в п 4.1. Остаточна сума оплати може бути
зменшена, якщо Замовник має погоджену з Виконавцем знижку, і має бути оплачена Замовником
Виконавцю не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до початку обраної програми
«ГІРСЬКА ЗУПИНКА» на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.3. Внесення передоплати Замовником є підтвердженням згоди на отримання Послуг і не підлягає
поверненню в разі відмови Замовником від участі (крім випадків, передбачених в п 4.5 та п4.7). В
разі несплати суми передоплати у визначений даним Договором строк заявка на проходження
обраної програми «ГІРСЬКА ЗУПИНКА» анулюється.
4.4. Перераховані Замовником кошти за отримання Послуг, які частково не були використані по
причині дострокового від’їзду учасника, поверненню Замовнику не підлягають.
4.5. У разі виникнення непередбачених обставин, пов'язаних зі здоров'ям учасника, які
унеможливлюють її перебування і виникли з вини Виконавця, Виконавець зобов'язується
повернути перераховані Замовником кошти, за виключенням суми передоплати, або (за
попередньою домовленістю з Замовником) перерахувати кошти на іншу програму «ГІРСЬКА
ЗУПИНКА».
4.6. В разі неоплати Послуг протягом встановленого строку в п 4.1 цей Договір вважається таким,
що не укладено, а сума передоплати не підлягає поверненню.
4.7. В разі відміни Виконавцем обраної програми «ГІРСЬКА ЗУПИНКА», сумма оплати може
бути перенесена на іншу обрану Замовником программу «ГІРСЬКА ЗУПИНКА» або повернута у
100% обсязі Замовнику.
4.8. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок
Виконавця.
4.9. Оплата вартості Послуг здійснюється Замовником в національній валюті України шляхом
перерахування коштів на рахунок Виконавця.
4.10. Якщо в останній день надання Послуг згідно обраної програми «ГІРСЬКА ЗУПИНКА»
Замовник не висуває зауваження Виконавцю щодо невідповідності наданих Послуг умовами
цього Договору, і наявності недоліків в наданих Послугах, із зазначенням конкретного переліку
таких недоліків та вимог щодо порядку їх усунення, Послуги вважаються наданими Замовнику
належним чином і прийнятими.
5. Відповідальність Сторін
5.1. У разі втрати, знищення або пошкодження майна Виконавця з вини Учасника, а також у разі
нанесення збитків іншим учасникам, Замовник компенсує вартість наданих збитків в повному
обсязі.
5.2. У разі грубого порушення правил «ГІРСЬКА ЗУПИНКА» учасником, Виконавець залишає за
собою право відмовити Замовнику у наданні Послуг без повернення коштів за невикористані
Послуги.
5.3. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору Сторони несуть
відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
5.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов
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даного Договору у випадку, якщо причиною
такого невиконання з’явилися обставини
непереборної сили на території надання Послуг: військові дії, стихійні лиха, природні явища і
катаклізми, пожежі, епідеміологічна ситуація, законодавчі та інші акти України, прийняті
після укладення Договору, дії органів влади та інших державних органів.
6. Порядок дії і розірвання договору.
6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту акцепту (оферти) і діє в період проведення обраної
програми «ГІРСЬКА ЗУПИНКА».
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
укладаються у письмовій формі, є його невід’ємною частиною і вступають в силу з моменту їх
підписання Сторонами.
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 та/або нова редакція публікується Виконавцем на сайті http://gz.ua/ і розміщення
на цьому сайті відповідного повідомлення про здійснення цих змін, 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 може бути розірвано за взаємною згодою сторін, а також з ініціативи однієї із
сторін у разі порушення іншою стороною умов цього договору. Крім того, Замовник на свій
розсуд може достроково перервати надання Виконавцем учаснику. В цьому випадку
невикористаний залишок вартості Послуг Замовнику не повертається.
6.10. У разі дострокового розірвання договору за ініціативи Замовника через хворобу учасника
невикористаний залишок вартості Послуги по вибранії програмі «ГІРСЬКА ЗУПИНКА» не
повертається.
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. Укладенням 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.
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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 і письмові домовленості Сторін з питань, 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: 01 квітня 2019 р., м. Київ, Україна.
8. Реквізити Виконавця
8.1. Повне найменування: Фізична особа підприємець Станкевічус Оксана Анатоліївна
8.2. Місцезнаходження: 02218, м. Київ, вул. Черемшини, 17/3
8.3. РНОКПП 2360021842
8.4.Розрахунковий 26001052763281, ПЕЧЕРСЬКА Філія АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м.Київ, МФО
300711
8.5. Веб-сайт: http://gz.ua/.
9.6. Адреса скриньки електронної пошти: info@gz.ua
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Додаток №1
до Договору публічної оферти про надання послуг
від «01 » квітня 2019 року
ПРАВИЛА
перебування на території Виконавця
учасника програми “ГІРСЬКА ЗУПИНКА”
1. Не порушувати умови перебування та дотримуватися встановленого у порядку.
2. Не вживати на території алкогольних, слабоалкогольних напоїв, наркотичних
засобів та не палити.
3. У нічний час не порушувати спокій інших учасників та не залишати своєї кімнати (наметів).
4. Без завчасного попередження і узгодження не залишати територію.
5. Охайний зовнішній вигляд
6. До грубого порушення правил проживання відноситься:
- придбання та споживання алкоголю;
- паління;
- обгрунтована підозра у вживанні наркотичних засобів;
- вихід учасника за територію Виконавця без супроводу;
- відвідування кімнат (наметів), що використовуються для проживання осіб
протилежної статі;
- вихід із кімнати (будиночка, намету) в нічний час без належної необхідності;
- крадіжка або інша протиправна діяльність;
- погрози, залякування, образа або лайка по відношенню до інших учасників,
проживаючих, інших осіб, що перебувають на території Виконавця;
- антисоціальна поведінка, що негативно впливає на поведінку інших учасників,
перебуваючих і проживаючих на території Виконавця, або заважає проживанню
інших осіб.
7. Дотримуватись правил техніки безпеки життя і здоров`я.
8. У разі невиконання учасником Правил Виконавець залишає за собою право прийняти міри
на власний розсуд, у тому числі і відправлення учасника додому, без повернення.
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