Договір публічної оферти
Публічний договір
надання платних оздоровчих послуг
Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною
офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641
Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору
є однаковими для всіх користувачів (Замовників). Дана публічна оферта
адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися послугою.
Фізична особа – підприємець Зайцева Юлія Олександрівна, яка діє на
підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців про проведення державної реєстрації 30.12.2003р. за
номером 2480 017 0000 080332, реєстраційний номер облікової картки
платника податків 3030309620 (далі – Виконавець) з однієї сторони,
керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта)
фізичній особі (далі – Замовник), в подальшому разом – Сторони, а кожен
окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі –
Договір) за наступними умовами:
1. Загальні положення
1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною
правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями,
достатніми для укладення та виконання Договору.
1.2. Послуги надаються ФОП Зайцева Юлія Олександрівна через
мережу Центр дитячого плавання «Baby Spa» (далі - Центр).
1.3. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційному сайті
Виконавця і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику
послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.
1.4. Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення дій,
зазначеним в пункті 1.5 Договору.
1.5. Для акцепту Договору Замовник здійснює наступні дії:
1.5.1. Здійснює ознайомлення з текстом Договору;
1.5.2. Ознайомлюється з Правилами надання послуг та підписання
довідки щодо ознайомлення з ними;
1.5.3. Підтверджує згоду з умовами Договору шляхом здійснення
оплати послуг у відповідності до встановлених тарифів.
1.6. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка із Сторін
може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
1.7. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на
сайті Виконавця.
1.8. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і
для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник
зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не
згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.

1.9. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у
даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник повинен
припинити отримання послуг.
2. Визначення термінів
Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов
Публічної оферти, даного Договору та Правил надання послуги.
Абонемент – право відвідування занять, які були заздалегідь оплачені
Замовником згідно прейскуранта.
Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою
http://babyspa.com.ua/, яка є основним джерелом інформування Клієнтів.
Замовник – фізична особа, що досягла 18-річного віку, і є законним
представником Отримувача послуг, який буде отримувати послуги
відповідно до обраного переліку та Акцептувала Публічну оферту
Виконавця, викладену у цьому Договорі, оплатила вартість відповідної
послуги
Отримувач послуг – фізична особа віком до 2 років, для задоволення
потреб яких Виконавцем надаються послуги.
Послуга – платна послуга, що надається Виконавцем за вибором
Замовника, в порядку та на умовах, визначених Правилами надання послуги.
Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті
Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних осіб укласти даний
Договір на визначених умовах.
Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється
Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Замовника
3. Предмет договору
3.1. Надання платних оздоровчих послуг: масаж, гімнастика та
плавання у комплексі чи окремо, в індивідуальній чи груповій формі.
3.2 Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця
(Україна, м. Харків, вул. Сергія Єсеніна,10, Центр дитячого плавання «Baby
Spa»).
4. Права та обов’язки Сторін
4.1. Обов’язки Виконавця:
4.1.1. Виконавець зобов’язується надавати якісно та в повному обсязі
послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами
надання послуг.
4.2. Права Виконавця:

4.2.1. Виконавець має право на власний розсуд складати розклад
тренерів та вести запис на послуги.
4.2.2. Виконавець має право не допустити до занять Отримувача, якщо
порушені Правила надання послуг.
4.2.3. Виконавець має право розірвати договір достроково,
повідомивши про це Замовника в усній формі , якщо він не виконує вимоги
пунктів 4.3.
4.2.4. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку
їх надання.
4.2.5. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без
переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті
http://babyspa.com.ua/, за 5 календарних днів до їх впровадження.
4.3. Обов'язки Замовника:
4.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати
послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни передбачені цим Договором.
4.3.2. Дотримуватись та забезпечувати дотримання Правил поведінки
під час отримання послуг зазначених у цьому договорі.
4.3.3. Повідомити Виконавця про особливості здоров’я Отримувача.
4.3.4. Замовник зобов’язаний дотримуватися Правил надання послуг
4.4. Права Замовника:
4.4.1. Отримувач має право користуватися послугами Центру.
4.4.2. Отримувати інформацію про послуги та тарифи.
5. Порядок розрахунків
5.1. Надання послуг починається після акцепту (прийняття) умов
даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Відповідно,
Замовник, який підписав довідку щодо ознайомлення з Правилами надання
послуг вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що
погоджується з усіма його умовами.
5.2. Послуги за даним Договором надаються Замовнику на платній
основі.
5.3. Для Замовника, який до моменту публікації даного Договору
користувався Послугами Виконавця, підтвердженням повного й безумовного
акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання послуг
Виконавця. У разі якщо Замовник попередньо користувався платними
послугами Виконавця, тоді здійснення ним оплати наступного періоду
надання послуг є підтвердженням прийняття умов даного Договору.
5.4. Оплата послуг здійснюється згідно затвердженому прейскуранту.
Екземпляр прейскуранта розміщений в загальнодоступному місці у зоні
рецепції та на веб-сайті Виконавця.
5.5. У центрі діє система АБОНІМЕНТІВ, яка дає додаткові
можливості: бронювання за клієнтом певних днів та часу занять (на кількість

занять, придбаних за абонементом), придбання занять зі знижкою у межах
абонементу.
6. Відповідальність Сторін
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по
Договору, Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та
чинним законодавством України.
6.2. Замовник несе відповідальність за надання недостовірних даних
при реєстрації.
6.3. Виконавець не несе відповідальності за недостовірні та неповні
дані, що надані Замовником.
7. Обставини не переробної сили.
7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або
неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання
або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили.
Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші
природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, прийняття актів державних
органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють
своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним
Договором.
7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка
знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 10 днів з
моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої
Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини.
Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась
під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 10 днів з
моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту
виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про
припинення дії обставини непереборної сили.
7.3. У разі, якщо дія обставин не переробної сили триває більше 60
днів, кожна із Сторін має право поставити питання про розірвання цього
Договору, шляхом направлення письмового повідомлення.
8. Порядок вирішення спорів
8.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов'язані із ним,
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та
підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
9. Термін дії Договору
9.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та
вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його
однією зі Сторін або обома Сторонами.
9.2. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:

- невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, у тому
числі у випадку порушення умов оплати;
- порушення Замовником Правил надання послуг;
- відмови Замовника отримувати послуги.
У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами,
сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.
9.3. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю
Сторін або за рішенням суду.
10. Заключні положення
10.1. Цей Договір є договором приєднання.
10.2. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх
обов’язків за цим Договором.
10.3. Виконавець може здійснювати будь-які дій стосовно відео - та
фотозйомки дитини, включаючи (без обмежень) збір, систематизацію,
накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, змінення), використання,
знеособлення, блокування відео - та фото матеріалів для подальшого їх
використання з метою реклами «Baby Spa» за попередньою згодою
Замовника.
10.4. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору
шляхом розміщення редакції Договору на веб-сторінці з обов’язковим
повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін та
доповнень між Замовником та Виконавцем вже укладено Договір.
10.5. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять
його невід’ємну частину.
10.6. Замовник надає свою згоду на обробку своїх персональних даних
(у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення,
використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право
на включення своїх персональних даних до бази Центра шляхом укладення
цього Договору.
11. Реквізити Виконавця
ФОП Зайцева Юлія Олександрівна (Центр «Baby Spa»)
Телефон: +38067-577-16-60, +38099-033-79-29
Електронна адреса для комунікації: babyspacomua@gmail.com

Довідка щодо ознайомлення
з публічним договором надання платних оздоровчих послуг
Ця
Довідка
щодо
ознайомлення
з
Договором
(оферти),
адресована фізичним особам, які постійно або тимчасово проживають на
території України та своїми діями виявили намір приєднатися до цього
Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною
пропозицією ФОП Зайцева Юлія Олександрівна, зареєстрована під №2480
017 0000 080332 30.12.2003 і укладається на наступних умовах:

1. Виконавець надає платні оздоровчі послуги в порядку та на умовах,
визначених цим Договором.
2. Характеристика послуг: масаж, гімнастика та плавання у комплексі чи
окремо, в індивідуальній чи груповій формі.
3. Замовник обирає один або декілька видів послуг.
4. Вартість послуг визначається згідно діючого прейскуранта і наявних
знижок у Отримувача послуг.
5. Цей Додаток набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє
до моменту закінчення надання послуг, а у частині фінансових розрахунків до повної оплати.
6. Цей Додаток складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
7. Реквізити надавача послуг:
ФОП Зайцева Юлія Олександрівна (Центр «Baby Spa»)
Телефон: 067-577-16-60, 099-033-79-29
Електронна адреса для комунікації: babyspacomua@gmail.com
8. Реквізити Замовника послуг:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

