Публічний договір-оферта про надання послуг
1.Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Харківського приватного
навчально-виховного комплексу “Авторська школа Бойка” Харківської області (надалі — Виконавець), в
особі Голови ради директорів Макагона О.Е., який діє на підставі Статуту та ліцензії № АА214717 від
19.08.2010 р., і містить в собі умови надання послуг з організації відпочинку дітей у Дитячому
оздоровчому таборі профільного типу Харківського приватного навчально-виховного комплексу
“Авторська школа Бойка” (далі - Табір).
2.Відповідно ст. 642 ГК України обов’язковим прийняттям умов даного договору є здійснення
юридичною або фізичною особою платежу в рахунок оплати надання послуг відпочинку. Юридична або
фізична особа, що здійснила акцепт даної оферти, стає Замовником, а Виконавець та Замовник разом
– Сторонами цього договору
3.У зв’язку з вище викладеним, уважно прочитайте текст даної публічної оферти та ознайомтесь з
додатками до неї. У разі Вашої незгоди з якими-небудь пунктами оферти чи додатків до неї, Виконавець
пропонує відмовитись від користуванням запропонованих послуг.
Словник термінів, що
використовуються в
цьому договорі
а/ Оферта – цей документ «Публічний договір – оферта про надання послуг» . Адреса
документу в мережі Інтернет: http://camp.boiko.school
б/ Акцепт оферти - повне та безумовне прийняття оферти шляхом здійснення Замовником дій,
вказаних в п.п. 1.1., 2.2.1., 2.3.3., 3.2. цієї оферти. Акцепт оферти створює договір оферти.
в/ Замовник – лице, що здійснило акцепт оферти є таким чином Замовником послуг.
г/ Договір оферти – договір між Замовником та Виконавцем надання послуг з організації
відпочинку дітей.
1.
Предмет договору
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором Виконавець зобов'язується надати послуги з
організації відпочинку дитини у Дитячому оздоровчому таборі профільного типу Харківського
приватного навчально-виховного комплексу “Авторська школа Бойка” (далі - Табір), що визначені у
путівці (Додаток №1 до Договору), а Замовник прийняти та оплатити надані послуги.
2.
Права та обов'язки Сторін:
2.1. Виконавець зобов'язується:
2.1.1. Забезпечити матеріально-побутові умови для повноцінного відпочинку дитини відповідно до
чинних санітарних правил і норм України.
2.1.2. Забезпечити проведення протягом табірної зміни заходів, що сприяють інтелектуальному,
естетичному та фізичному розвитку дитини.
2.1.3. Забезпечити медичне обслуговування відповідно до державних вимог для заміських таборів.
2.2. Виконавець має право:
2.2.1. На оплату послуг у розмірі та порядку, встановлених цим Договором.
2.2.1.1. Не приймати дитину до Табору у разі недотримання Замовником обов'язку, встановленому п.
2.3.3.- 2.3.6. цього Договору.
2.2.2. У випадках, передбачених цим Договором, відрахувати дитину з Табору.
2.3. Замовник зобов'язується:
2.3.1. Доставити дитину до Табору і передати її Виконавцю.
2.3.2. Забрати дитину з Табору після закінчення строку перебування у Таборі, вказаному у путівці, вчасно
і в призначеному місці, сповістивши про це Виконавця.
2.3.3. Оплатити Виконавцю вартість послуг у розмірі та в порядку, встановлених цим Договором.
2.3.4. Надати Виконавцю довідку про профілактичні щеплення і р. Манту (ф.063); довідку про
епідоточення в школі для 1-2 зміни і вдома (дійсні за 3 дні до початку зміни), медичну обмінну карту за
формою 079/у(нового зразка); дані про проведене флюорографічне обстеження підлітка (старше 15
років); додаткову інформацію про дитину, якщо вона потребує спеціального харчування або
додаткового спостереження і про наявність у неї алергічних реакцій на продукти харчування і
медикаменти.
2.3.5. Забезпечити дитину теплими речами, спортивним костюмом і спортивним взуттям, предметами
особистої гігієни (рушники - 3 шт., шампунь, мило, зубна паста), головним убором, плавками
(купальниками) - 2 шт., килимком для пляжу.
2.3.6. Відправляти дитину в табір здоровою (без явних ознак вірусної інфекції), в охайному вигляді,
чистому одязі і взутті.
2.3.7. У разі виникнення необхідності, пов’язаної із захворюванням дитини та/або її психологічним

станом, негайно забрати дитину з Табору.
2.3.8. Замовник і дитина зобов'язані дотримуватися умов цього Договору, Розпорядку дня в таборі,
Правил поведінки дітей в таборі, викладених у Додатках №2 та №3 до цього Договору.
2.4. Замовник має право:
2.4.1. Відвідувати дитину у встановлені дні, знайомитися з умовами його перебування в таборі.
2.4.2. За власною ініціативою забрати дитину з Табору у будь-який час.
3.
Вартість послуг
3.1. Вартість послуг складає 7750 грн. (сім тисяч сімсот п’ятдесят грн.) для першої та п'ятої зміни і 7950
грн. (сім тисяч дев'ятсот п’ятдесят грн.) для другої, третьої, четвертої зміни.
3.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється на умовах 100 % передоплати вартості послуг, яка вказана в
п. 3.1. цього Договору, до початку заїзду дітей шляхом внесення відповідної суми в касу Виконавця або
на розрахунковий рахунок НВК за банківськими реквізитами, які вказані в Розділі 6.
4.
Відповідальність сторін
4.1. У разі заподіяння діями дитини під час перебування у таборі майнової шкоди Виконавцю, Замовник
зобов'язаний відшкодувати завдану шкоду у повному обсязі. Розмір збитків, що підлягають
відшкодуванню, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна або витрат на його
відновлення (ремонт).
4.2. У разі недотримання Замовником зобов'язань, встановлених у п. 2.3.8., а також у разі порушення
дитиною правил, які містяться в цьому Договорі та додатках до нього, Виконавець має право відрахувати
дитину з табору. Замовник погоджується, що належним доказом порушення є письмові або усні
свідчення персоналу Виконавця.
4.3. У випадках, передбачених п. 4.2. цього Договору, негайне відрахування дитини з Табору і
відправлення до місця постійного проживання здійснюється з повідомленням про це батьків або інших
законних працівників за їхній рахунок. Цей Договір в такому випадку розривається з боку Виконавця в
односторонньому порядку і вважається розірваним з дня відрахування.
4.4. У випадках, передбачених п. 2.3.7., 2.4.2., 4.2. та п. 4.3. цього Договору, вартість послуг Замовнику не
повертаються, збитки і витрати не відшкодовуються.
5. Інші умови
5.1. Прийняттям оферти шляхом здійснення Замовником дій, вказаних в п.п. 1.1., 2.2.1., 2.3.3., 3.2. цієї
оферти, Замовник підтверджує, що з умовами цього Договору та Додатків до нього ознайомлений,
повністю їх розуміє, приймає та вважає розумними для своєї дитини.
5.2. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до повного виконання зобов'язань
Сторонами за цим Договором.
5.3. Цей договір може бути змінений або розірваний за взаємною письмовою згодою Сторін, крім випадків
одностороннього розірвання, передбачених цим Договором.
5.4. Всі зміни та доповнення до цього договору можливі лише за взаємною згодою Сторін, які
підписуються Сторонами і набувають чинності з моменту їх підписання.
5.5. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною та мають юридичну силу у випадку,
якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.
5.6. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами, що виникають при виконанні цього Договору,
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а в разі неможливості такого врегулювання, спір
вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.
5.7. Замовник підтверджує, що цей договір укладається за згодою батьків/законних представників/або
другого з батьків, законних представників.
6.

Реквізити, місце знаходження та підпис Виконавця

Харківський приватний навчально-виховний комплекс “Авторська школа Бойка” Харківської області
Місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Освітянська, буд. 7, Код ЄДРПОУ: 31886805р/р
26004035977200, Банк ПАТ «УкрСиббанк», МФО банку 351005

Голова ради директорів

О. Е Макагон

Додаток № 2
до Договору про надання послуг від
“____”_____2018 р.
Розклад дня у таборі
8:00-8:20 - підйом, ранковий туалет
8:20-8:40 - ранкова гімнастика
8:40-9:00 - лінійка
9:00-9:30 - сніданок
9:30-10:00 - прибирання в кімнатах
10:00-13:00 - заняття англійською / спортивні тренування
13:00-13:30 - робота в загонах
13:30-14:00 - обід
14:00-15:30 - відпочинок
15:30-16:00 - підготовка до заходів
16:00-17:00 - гуртки, психологічні тренінги
17:00-17:30 - підвечірок
17:30-19:00 - спорт / відпочинок
19:00-19:30 - вечеря
19:30-21:30 - відеофільми , заходи , диско
2130-2200 - вечірній туалет
22:00-22:30- відбій
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Додаток № 3
до Договору про надання послуг від
“____”_____2018 р.
Правила поведінки дітей у таборі
1) Забороняється:
- залишати територію табору;
- купатися у водоймі без супроводу вихователя;
- вживати, зберігати у себе або продавати іншим алкогольні, слабоалкогольні та енергетичні напої,
наркотичні засоби, прекурсори, їхні аналоги, будь-які медичні препарати без призначення лікаря;
- створювати ситуації, що загрожують власному життю та здоров'ю інших дітей;
- принижувати гідність інших дітей;
- битися;
- псувати майно НВК і третіх осіб;
- некоректно себе вести (нахабство, грубість);
- курити, зберігати, продавати тютюнові і інші вироби, кальян;
- порушувати внутрішній розпорядок;
2) Дитина, що знаходиться в таборі, зобов'язана:
- брати участь у культурному та спортивному житті табору;
- виконувати всі вказівки вихователя, педагога, тренера, вожатого, старшого вожатого, директора табору;
- виконувати всі вказівки медичного та іншого персоналу табору;
- підтримувати чистоту і порядок у корпусі і своїй кімнаті;
- дотримуватися правил особистої гігієни;
- дотримуватися Розкладу дня у Таборі;
- здавати на зберігання медикаменти, показання дитині за станом здоров'я.
Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право негайно відрахувати дитину з табору з
розірванням договору в односторонньому порядку і без компенсації вартості путівки за зберігання,
вживання та продаж алкогольних, слабоалкогольних та енергетичних напоїв, наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів; зберігання, куріння та продаж тютюнових або інших виробів,
кальяну; перебування у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння; порушення правил
безпеки, включаючи самовільне залишення території Табору; невиконання вимог педагогів, тренерів та
іншого персоналу Табору; неприпустиму поведінку по відношенню до інших дітей і персоналу Табору
та/або їх майна; нанесення моральної чи фізичної шкоди іншим дітям; вчинення адміністративних та
кримінальних правопорушень; вчинення аморального вчинку, не сумісного з перебуванням у таборі, інші
порушення Правил.
Голова ради директорів ________ /О.Е. Макагон/ Замовник_____________/__________________/

