ДОГОВІР
на надання послуги відпочинку і оздоровлення дітей
в дитячому спортивно-оздоровчому таборі «Петрос»
м. Івано-Франківськ
“___”________2021 р.
ТОВ "Петрос Некст» (Дитячий спортивно-оздоровчий табір "Петрос"),
місцезнаходження: с.Татарів, вул. Незалежності,14 , код ЄДРПОУ 40086984, в особі
директора, що діє на підставі статуту - Лазоришина Юрія Івановича, (надалі «Виконавець»),
з одного боку і батьки, опікуни або особи, які їх замінюють, перераховані в путівці, іменовані
надалі «Замовник», з іншого боку, уклали цей договір про наступне
1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе надання послуги відпочинку і
оздоровлення дитини, зазначеної в путівці, яка є невід'ємною частиною цього договору, в
дитячому спортивно-оздоровчому таборі «Петрос», у відповідність до Закону України «Про
оздоровлення та відпочинок дітей».
1.2. Всі послуги, що входять у вартість путівок за умовами, встановленими цим Договором та
додатками до нього забезпечуються Виконавцем відповідно до державних соціальних
стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.
2. Час і місце надання послуги
2.1. Послуга відпочинку та оздоровлення дитини надається Виконавцем в строки,
зазначені в путівці, на території дитячого спортивно-оздоровчого табору «Петрос» в с. Татарів
Яремчанської міської ради, Івано-Франківська область (Україна).
3. Зміст послуги
3.1. Послуга відпочинку та оздоровлення дитини в дитячому спортивно-оздоровчому
таборі «Петрос» - це комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного,
гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на відновлення і зміцнення фізичного та
психічного стану здоров'я дитини, організація дозвілля з дотриманням періодичності
активного і пасивного відпочинку, організація раціонального харчування і забезпечення умов
проживання у відповідність до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
Державним соціальним стандартом оздоровлення та відпочинку дітей.
4. Вартість послуги і порядок розрахунків
4.1. Фактична вартість наданої Виконавцем Замовнику послуги за цим договором
вказана в путівці. Прийом дітей до табору здійснюється тільки після повної оплати вартості
послуг. У вартість путівки не включається вартість вхідних квитків на екскурсії.
4.2. Всі додаткові послуги, не передбачені цим Договором, оплачуються дитиною
самостійно.
4.3. Порядок розрахунків: для бронювання замовлених послуг Замовник на підставі
рахунку-фактури «Виконавця» здійснює 30 % передплату від загальної суми протягом 5-ти
робочих днів. 100% розрахунок здійснюється за 14 днів до початку зміни.
4.4. Після оплати путівок Виконавець надає Замовнику накладну на оплачені путівки
та відповідну кількість путівок.
5. Права та обов'язки сторін
5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. Надати достовірну інформацію про послуги, які входять до складу путівки, у тому числі
про умови проживання, умови харчування.
5.1.2. Забезпечити прийом і поселення відпочиваючих у день заїзду.
5.1.3. Забезпечити своєчасне і якісне надання послуг дітям. Надавати додаткові послуги
відпочиваючим за їхній рахунок, або попередньо оплачені «Замовником».
5.1.4. Виконувати інші зобов'язання, передбачені даним договором та ст. 17, 18, 19, 29, 30, 31
Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Скасувати бронювання путівки, якщо Замовник не зробив передоплату за 14 днів до
заїзду.
5.2.2. Відмовитися від виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором у випадку
виникнення форс-мажорних обставин, яких Сторони, не могли ні передбачити, ні запобігти.
5.3. Замовник зобов’язаний:
5.3.1. Додержуватися умов і правил, визначених цим Договором.
5.3.2. Надати всі необхідні документи для оформлення путівки відповідно до умов цього
Договору.
5.3.3. Мати всі необхідні документи і довідки для оформлення перебування в ДСОТ «Петрос»;
5.3.4. Забезпечити дотримання дитиною Правил поведінки табору.
5.4. Замовник має право:
5.4.1. Одержувати інформацію, консультації з предмету послуг, передбачених цим Договором.
6. Авторські і суміжні права
6.1. Протягом табірної зміни Виконавець має право здійснювати фото- і відеозйомку
дітей, які перебувають в таборі. При цьому всі авторські та суміжні права на отриману в
результаті фото- і відеопродукцію в будь-якому вигляді і на будь-яких носіях інформації
належать Виконавцю та не можуть бути використані без його згоди.
7. Відповідальність сторін
7.1. Замовник несе матеріальну відповідальність за знищення та пошкодження його дитиною
майна Виконавця.
7.2. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, Сторона що їх порушила
відшкодовує іншій Стороні заподіяні документально підтверджені збитки.
7.3. У випадку анулювання путівок з вини Виконавця, а також неможливості надати
рівноцінну заміну, Замовнику повертається повна вартість оплачених ним путівок.
7.4. Претензії з приводу збитків, заподіяних Замовнику, приймаються не пізніше чотирнадцяти
днів із моменту закінчення заїзду на підставі письмової заяви Замовника.
7.5. Виконавець забезпечує і несе матеріальну відповідальність тільки за збереження майна і
грошових коштів дитини, зданих на зберігання в камери схову табору і в касу табору
відповідно.
8. Форс-мажор
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання умов даного договору у випадку, якщо причиною такого невиконання з'явилися
обставини непереборної сили: 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, дії третіх осіб. У разі виникнення

обставин непереборної сили Виконавець зобов'язаний забезпечити негайну евакуацію і
скерування дитини до місця постійного проживання.
7. Порядок пред’явлення претензій
7.1. У випадку пред'явлення претензій з боку Замовника, пов'язаних з неякісним
наданням послуг, останній має право направити відповідне повідомлення на розгляд
Виконавцеві не пізніше 14 календарних днів з моменту закінчення надання послуг.
7.2. Продавець зобов'язаний розглянути претензію не пізніше 5 календарних днів з
моменту її одержання й направити відповідь по суті претензії по засобах електронного,
факсимільного зв'язку, або іншим, узгодженим Сторонами способом.
8. Порядок розірвання цього договору
8.1. Цей договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, а так само з
ініціативи однієї зі сторін у разі порушення іншою стороною умов цього договору. Крім того,
Замовник на свій розсуд може достроково припинити надання послуг його дитині
Виконавцем; в цьому випадку невикористаний залишок вартості послуг поверненню
Виконавцем Замовнику не підлягає.
8.2. Замовник має право з власної ініціативи в односторонньому порядку достроково
розірвати (припинити) цей Договір, здати путівку і отримати назад сплачену суму вартості
послуги в разі, якщо про такий свій намір він сповістив Виконавця не пізніше, ніж за 14
робочих днів до дня початку зміни.
8.3. Виконавець має право за своєю ініціативою в односторонньому порядку
достроково розірвати (припинити) цей Договір і відрахувати дитину з табору в разі порушення
дитиною Правил поведінки табору.
9. Обробка персональних
9.1. У відповідності з Законом України «Про захист персональних даних» Замовник дає
згоду на обробку персональних та медичних даних з первинних джерел (путівка, обмінна
медична карта (за наявності)) як своїх, так і своєї дитини, зазначених в путівці, з метою
забезпечення реалізації договірних, податкових, адміністративно-правових відносин, відносин
у сфері бухгалтерського обліку.
10. Прикінцеві положення
10.1. Цей договір складений українською мовою в двох примірниках - по одному для
кожної із сторін. Обидва примірники є автентичними і мають однакову юридичну силу. Цей
договір складено у відповідність до чинного законодавства України.
10.2. Номером цього договору є номер путівки. Датою укладення цього договору є дата
видачі путівки. Місцем укладення договору є м. Івано-Франківськ. Реквізитами Виконавця є
реквізити, зазначені в путівці. Реквізитами Замовника є дані, зазначені в путівці.
10.3. Цей договір вважається укладеним в момент, коли Виконавець продав, а Замовник
придбав путівку в дитячий спортивно-оздоровчий табір «Петрос», що є невід'ємною частиною
цього договору.
10.4. Усі зміни та доповнення матимуть чинність, за умови підписання їх обома
Сторонами у вигляді додатків чи протоколів до цього Договору.
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