ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДЕННІЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
Фізична особа-підприємець Шпігунов Антон Володимирович, що діє на підставі Виписки з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців АГ № 069653,
ідентифікаційний номер 3193005437 (далі - "Виконавець"), що зареєстрований і діє
відповідно до законодавства України, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу
України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти цей Договір про надання
послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:
1. ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ І ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Послуги - послуги з навчання української та/або російської і/або англійської мов як
іноземних, що надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована
необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір
на певних умовах.
1.3. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою http://almaschool.com.ua, яка
є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та Послуги, які їм надаються.
1.4. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти
даного Договору.
1.5. Клієнт - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку, яка вчинила Акцепт Публічної
оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.
1.6. Сторони - Виконавець і Клієнт.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець зобов'язується надати Клієнту Послуги на платній основі відповідно до умов
цього Договору, а Клієнт зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.
2.2. Клієнт зобов'язується оплатити Виконавцю вартість Послуг, які їм придбаваються.
2.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує досягнення Клієнтом будь-яких
фінансових чи інших результатів унаслідок вжитих за даним Договором Послуг.
2.4. Жодні претензії щодо результативності застосування Клієнтом отриманих в результаті
надання Послуг за цим Договором знань і навичок не можуть бути пред'явлені Виконавцеві.
Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі
або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і
повністю несе Клієнт.
3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Сторони цим домовляються, що Послуги надаються у формі проведення онлайн уроків з
української та/або російської і/або англійської мов, тривалість і вартість яких визначена на
Сайті Виконавця.
3.2. Акцептом даного Договору визнається повна оплата Клієнтом одного або пакету уроків з
української та/або російської і/або англійської мов.
3.3. Акцепт цього Договору означає повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов цього
Договору і прирівнюється до власноручного підпису Клієнта під Договором.
3.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, ця Публічна оферта
вважається акцептованою, а Договір укладеним.
3.5. Порядок акцепту:
3.5.1. Клієнт вибирає урок або пакет уроків і ознайомлюється з умовами оплати;
3.5.2. Після вибору необхідної опції згідно п. 3.5.1 Клієнт переходить за відповідним
посиланням на Сайті Виконавця і здійснює оплату;
3.5.3. Після здійснення оплати Клієнт вибирає дату і час відповідного уроку(ів) в рамках
опцій, наданих на Сайті Виконавця;

3.5.4. Перед початком уроку Клієнт отримує всю необхідну інформацію для встановлення
онлайн-зв'язку з Виконавцем, яка буде надіслана на електронну адресу, вказану Клієнтом при
оплаті уроку (ів);
3.5.5. З моменту акцепту Публічної оферти одностороння відмова Клієнта від Договору не
допускається;
3.5.6. Послуга вважається наданою з моменту проведення уроку(ів), а також у випадках,
передбачених п. 6.3.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Отримувати від Клієнта інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;
4.1.2. Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і у терміни, передбачені цим
Договором;
4.1.3. Скасовувати, переривати або переносити уроки, змінювати їх матеріали, значення і
вагу будь-якого завдання, тесту або іспиту;
4.1.4. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Клієнтом в процесі виконання
цього Договору, без будь-яких обмежень або компенсацій.
4.2. Виконавець зобов'язується:
4.2.1. Надавати Послуги відповідно до цього Договору;
4.2.2. Організувати проведення уроку(ів);
4.2.3. Сприяти в забезпеченні Клієнта навчально-методичними матеріалами та літературою.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА
5.1. Клієнт має право:
5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до умов цього Договору.
5.2. Клієнт зобов'язується:
5.2.1. Сумлінно вчитися;
5.2.2. Виконувати домашні завдання відповідно до вказівок Виконавця та/або його
представників і в терміни, зазначені ними;
5.2.3. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в терміни, встановлені цим
Договором.
5.2.4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору щодо організації
надання Послуг.
5.2.5. Утриматися в процесі отримання Послуг від дій, які:
5.2.5.1. можуть перешкоджати Виконавцеві в наданні Послуг;
5.2.5.2. можуть завдати шкоди матеріальним цінностям Виконавця;
5.2.5.3. кривдять і/або ображають Виконавця, виражаються у використанні нецензурних
виразів і образливих жестів і т.д .;
5.2.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, в тому числі шляхом
розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим
способом, який має публічний характер;
5.2.5.5. проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання уроків
або матеріалів уроків або без такої.
6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
6.1. Загальна вартість Послуг, наданих Клієнту за цим Договором, становить загальну суму
сплачених Клієнтом уроків.

6.2. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Клієнтом в безготівковій
формі шляхом здійснення оплати на Сайті Виконавця.
6.3. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Клієнтом за урок(и), якщо Клієнт
повідомив про скасування (зміну дати і/або часу уроку(ів) пізніше, ніж за 24 години до часу
початку проведення відповідного уроку(ів). В такому випадку урок(и) вважається
проведеним, а Послуга наданою відповідно до п. 3.5.6. цієї угоди.
6.4. У разі дострокового припинення дії Договору з ініціативи Виконавця, Виконавець
повертає кошти тільки за ті уроки, які не були проведені Виконавцем. Проведені уроки в
такому випадку не компенсуються.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим договором, Сторони несуть
відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо таке
невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: воєнними
діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами
органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі
Форс-мажор).
8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав, звільняється від
відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового
підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання
форс-мажору.
8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і
надати підтверджуючі Форс-мажор документи.
8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою Стороною виконання умов даного
Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.
8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі Сторін має право
ініціювати припинення Договору.
9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Дія цього Договору припиняється:
9.1.1. За згодою сторін;
9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань унеможливлюється в зв'язку з
прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і
будь-яка із Сторін не погоджується на внесення змін до Договору.
9.1.3. У випадках порушення Клієнтом умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього
Договору.
9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
10.1. Клієнт підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх
персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце
проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну
реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі
персональних даних Виконавця "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення до
бази даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання,
розповсюдження (поширення, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі
даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим Договором і з метою

забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових
відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Клієнт дає згоду на передачу своїх
персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою
виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивним причинам збору
відповідних даних.
10.2. Клієнт підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом
України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та
доповненнями, мету обробки і збору персональних даних.
11. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ
11.1. Ця Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до
моменту її відкликання Виконавцем.
11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Публічної оферти та/або
відкликати Публічну оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем
змін у Публічну оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту
Публічної оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений
безпосередньо в тексті зміненої Публічної оферти.
12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
12.1. Клієнт зобов'язується використовувати матеріали і будь-яку інформацію, що
передаються йому в рамках надання Послуг або опубліковані на Сайті Виконавця, тільки в
особистих некомерційних цілях за винятком випадків, коли клієнт отримав письмовий дозвіл
Виконавця на їх використання в інших цілях.
12.2. Клієнт погоджується створити і використовувати тільки один обліковий запис і не
передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.
12.3. Надання Послуг не дає Клієнту майнових чи немайнових прав інтелектуальної
власності на Послуги або надані в рамках їх надання матеріали.
12.4. Разом з матеріалами, які створюються Клієнтом в процесі отримання Послуг, Клієнт
надає Виконавцю повністю передавану, безоплатну, безстрокову, таку, що підлягає
субліцензуванню, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну,
публічне відтворення таких матеріалів, а також на створення похідних робіт і використання в
інших цілях.
13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися Сторонами
шляхом переговорів.
13.2. Сторони підтверджують, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє
за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.
13.3. Місцем укладення цієї угоди і місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати
місце проживання Виконавця, вказане в ст. 14 даного Договору.
13.4. Акцептуючи цю Публічну оферту (Договір) Клієнт погоджується, що всі спори,
пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України.
Клієнт також погоджується, що всі такі спори знаходяться у виключній компетенції судів
України.
13.5. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цього Договору,
використовуються тільки для посилань і зручності користування його текстом. Дані
заголовки не можуть розглядатися як визначальні, такі, що обмежують або змінюють, або ж
впливають на значення і зміст умов цього Договору або його частин.

13.6. Якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано недійсним, то дійсність його
інших положень від цього не втрачається.
13.7. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець:
Фізична особа-підприємець Шпігунов Антон Володимирович
Адреса: 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 146, 550
р/р 26001052691265 в Розрахунковому центрі ПАТ «КБ Приватбанк»
МФО 320649
ІПН: 3193005437
Контактний телефон: +38 044 337 1752
Контактна адреса електронної пошти: info@almaschool.com.ua

