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Публічна пропозиція 

 Договору надання послуг фізичного виховання дітей 

(редакція від 01.06.2021 року) 

 

Договір надання послуг фізичного виховання дітей дійсний при підписанні Заяви до даної Публічної пропозиції. В 

заяві вказуються всі сторони та умови Договору, що не зазначені в даній Публічній пропозиції, надалі «Договір». 

Договір укладається між Фізичною особою підприємцем, надалі «Виконавець» та законним представником  

неповнолітньої дитини, надалі «Вихованець», що буде отримувати послуги за договором, надалі «Замовник». Надалі 

всі - «Сторони». 

Виконавець діючи на підставі ст.ст. 641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з цією Публічною 

пропозицією надання послуг фізичним особам у передбаченому порядку та на обумовлених умовах, які оприлюднені 

на офіційному Сайті та/або розміщені у доступних для Замовника місцях надання послуг. 

 

1. Предмет договору 

 

1.1. Предметом договору є надання Виконавцем Замовнику послуг із фізичного розвитку Вихованця, за програмами 

«Вперед до Зірок», «Народження Зірки», «Зірка Лева», «Лідер Прайду», «Суперзірка» та тренуваннями у Школі 

футболу «Клуб Лева»  надалі  «Програма» на умовах визначених цим Договором та Заявою до Публічної пропозиції.  

1.2. Послуги надаються шляхом проведення тренувальних занять на основі гри у футбол. З метою проведення 

ефективного тренування, групи формуються за віком в кількості не більше 15 для дітей до 4,5 років, 17 осіб для дітей 

до 7 років та 25 осіб для дітей старше 7 років. При цьому особа яка навчається закріплюється за конкретною групою. 

Відвідування Вихованцем занять в іншій групі не допускається. 

Зміна часу тренування та перехід в іншу групу узгоджується Сторонами, лише за умови наявності вільних місць в 

групах та з врахуванням вартості навчання в різних групах. Переважне право прийняття остаточного рішення 

належить Виконавцю. 

1.3. Тривалість одного заняття за програмами «Вперед до Зірок», «Народження Зірки», «Суперзірка» становить 45 

(сорок п’ять) хвилин, для програм «Зірка Лева», «Лідер Прайду» - 50-55 хв., для Школи футболу 60 та більше хв. 

Заняття проводяться 2 або 3 рази на тиждень (в залежності від придбаних занять)  для програм «Вперед до Зірок», 

«Народження Зірки», «Зірка Лева», «Лідер Прайду», 1 раз на тиждень для програми «Суперзірка» та 3 рази на тиждень 

для Школи футболу, згідно з розкладом, підготовленим Виконавцем. У разі визначених законодавством державних 

свят та форс-мажорних обставин заняття можуть бути скасовані і не переносяться.  

1.4. Надані послуги не потребують додаткового підписання Акту виконаних робіт. Договір закінчується після 

настання терміну закінчення договору вказаному у Заяві до Публічної пропозиції.  

 

    2. Ціна договору та порядок розрахунків 

2.1. Послуги за Договором надаються Замовнику на попередній платній основі. Вартість програми та порядок оплати 

вказується у Заяві до Публічної пропозиції.  

2.2. Вартість програми залежить від Категорії часу занять та Програми, вказується у Заяві до Публічної пропозиції.   

2.3. Сплата за послуги здійснюється до початку першого заняття згідно п. 2.1 Договору. 

2.4. Замовник має право зафіксувати ціну Договору шляхом внесення повної оплати за послуги із зазначенням будь-

якої дати першого тренування без бронювання часу та місця в конкретній  групі. В такому випадку Замовник узгоджує 

з Виконавцем час та місце в групі не пізніше ніж за два тижні до початку тренувань. 

2.5. Платежі можуть здійснюватися як у готівковій, так і в безготівковій формі. У випадку оплати банківським 

переводом, Замовник повинен сплатити всі комісії, пов’язані з даним переводом. 

2.6. У випадку непередбачених дій, що призводять до дострокового припинення Договору перераховані кошти за 

послуги згідно Договору повертаються Замовнику за письмовою заявою, що розглядається до 30 календарних днів з 

дати звернення. Розрахунок проводиться з вирахуванням вартості кожного місяця тренувань, в якому відбулось хоча 

б одне заняття, розраховуючи від вартості Програми згідно п. 2.1 Договору. У випадку дострокового припинення 

договору Замовнику кошти повертаються з вирахуванням 20 (двадцяти відсотків) % від вартості Програми згідно п. 

2.7 Договору. При достроковому припиненні договору уже використані «Акційні заморозки» (див. пункт 4.2.7.) не 

враховуються у загальний час тренування. В такому випадку Акційні заморозки можуть бути відпрацьовані 

пропорційно часу занять, що діяв договір, для цього термін договору в місяцях ділиться на кількість наданих Акційних 

заморозок та множиться на час занять в місяцях, що діяв договір.  

2.8. У випадку непередбачуваних дій, описаних у п.6.5. кошти за оплачені заняття не повертаються.  

 

3. Права і обов'язки Виконавця 

3.1. Виконавець зобов’язаний: 

3.1.1. До початку надання послуг провести з Замовником ознайомлення з приміщеннями закладу і усний інструктаж з 

правил поведінки батьків і дітей у приміщенні Клубу і вимог техніки безпеки; 
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3.1.2. Організувати діяльність з проведення тренувань Вихованця, зокрема, забезпечити необхідним інвентарем, 

скласти графік тренувань, надати належну договором форму, супутні товари; 

3.1.3. Залучити до тренувального процесу кваліфікованих тренерів, що мають відповідну підготовку; 

3.1.4. При необхідності виконати всі необхідні дії для надання першої медичної допомоги Вихованцю; 

3.1.5. Повідомити Замовника про недоцільність відвідування дитиною занять, внаслідок його індивідуальних 

особливостей, які роблять неможливим їх відвідування і призводять до зриву тренувального процесу; 

3.1.6. Зберігати місце в групі за Вихованцем при умові своєчасної оплати послуги, у випадку пропуску занять; 

3.1.7. З повагою ставитися до Вихованця, не допускати фізичного та психологічного насильства, забезпечити умови 

зміцнення морального, фізичного і психологічного здоров'я, емоційного благополуччя з урахуванням його 

індивідуальних особливостей. 

3.1.8. Неухильно дотримуватись умов цього Договору та додатків до нього. 

3.2. Виконавець має право: 

3.2.1. Не допускати до приміщень Клубу батьків, чи супроводжуючих осіб у стані алкогольного, наркотичного 

сп'яніння; 

3.2.2. Не допускати до тренувань Вихованця без брендованої форми та змінного спортивного взуття; 

3.2.3. Відмовити в наданні послуг Замовнику у зв’язку з несвоєчасною сплатою за послуги; 

3.2.4. Не приймати на заняття дітей з ознаками простудних та інших інфекційних захворювань; 

3.2.5. В односторонньому порядку призначати і змінювати тренера для проведення занять; 

3.2.6. Розірвати даний Договір достроково при систематичному невиконанні Замовником своїх зобов'язань, 

повідомивши останнього про це за тиждень в усній чи письмовій формі; 

3.2.7. Діяти в рамках Міжнародного Законодавства та Законодавства України щодо гарантування однакових прав та 

свобод громадянам в не залежності від раси, полу, національності, мови, релігії, соціального статусу, поглядів, 

суспільного статусу; 

3.2.8. Здійснювати інші дії, спрямовані на забезпечення якісного тренування Вихованця та виконання умов цього 

Договору і додатків до нього. 

 

4. Права і обов'язки Замовника 

 

4.1. Замовник зобов'язаний: 

4.1.1. Неухильно дотримуватись умов цього Договору та додатків до нього впродовж всього терміну Програми; 

4.1.2. Подати наступні документи для укладання Договору – копію свідоцтва про народження дитини, довідку 

компетентного медичного закладу про відсутність протипоказань до занять спортом у Вихованця. У випадку не 

надання медичної довідки, повна відповідальність за наслідки проведення тренувань покладається на Замовника.  

4.1.3. Особисто передавати і забирати дитину у Виконавця. Не передавати дитину особам, що  не досягли 16 років, 

особам у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, особам психічно – нездоровим; делегувати право передавати 

і забирати Вихованця виключно за письмовою заявою Замовника з пред’явленням документа, що посвідчує особу; 

4.1.4.  Проявляти повагу до тренерів та іншого персоналу Виконавця; 

4.1.5. Не допускати втручання у внутрішню діяльність Виконавця, пов'язану з організацією та проведенням 

тренувального процесу, зокрема: 

- побудові та проведенні тренувального процесу; 

- у підборі, призначенні та звільненні із займаної посади тренерського та іншого обслуговуючого навчально-

тренувальний процес персоналу; 

- у складанні графіка тренувальних занять. 

4.1.6. Не приводити на тренування Вихованця з ознаками простудних або інфекційних захворювань для запобігання 

їх розповсюдження серед дітей. 

4.1.7. Підписуючи даний Договір, Замовник дає згоду на проведення Виконавцем фото та відео зйомки тренувань  з 

подальшим використанням цих матеріалів в рекламних і маркетингових цілях Виконавця.  

4.1.8. Підписуючи Договір, Замовник підтверджує факт відсутності обмежень, чи будь-яких протипоказань до занять 

спортом у Вихованця. 

4.1.9. Діяти в рамках Міжнародного Законодавства та Законодавства України щодо гарантування однакових прав та 

свобод громадянам в не залежності від раси, полу, національності, мови, релігії, соціального статусу, поглядів, 

суспільного статусу; 

4.2. Замовник має право: 

4.2.1.Ознайомитися з документами, що регламентують діяльність Виконавця (договором, додатками до Договору, 

розкладом занять та ін.); 

4.2.2. Звертатися до співробітників Виконавця з усіх питань організації і проведення навчання; 

4.2.3. Користуватись  послугами згідно умов даного Договору; 

4.2.4. Вимагати від Виконавця виконання умов даного Договору та додатків до нього; 

4.2.5. Замовник має право з поважних причин (хвороба, відпустка та ін. ) тимчасово призупинити дію Договору (надалі 

- «заморозка»). При цьому Замовник зобов’язаний завчасно (не менше, ніж за дві години до початку занять) 

попередити про це Виконавця.  

4.2.6. Вартість однієї «заморозки» складає 100 (сто) грн. 

4.2.7. Виконавець може запропонувати Акційну заморозку, при якій Замовник має право тимчасово призупинити 

(«заморозити») дію договору безкоштовно. Кількість таких заморозок та умови їх використання залежать від обраної 

програми, терміну Договору та зазначаються у Заяві до Публічної пропозиції. 
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4.2.8. Замовник має право використати «заморожений» час після закінчення терміну дії договору, умовно подовживши 

його на відпрацювання раніше взятих заморозок. Заморозки не відпрацьовуються поки не закінчиться термін дії 

договору, що вказаний в Заяві. 

 

 

5. Одяг та екіпірування 

 

5.1. Вихованець повинен відвідувати заняття у брендованій формі. Вартість брендованої форми визначається при 

підписанні договору. Для програми «Суперзірка» окрема форма не передбачена. Замовник за власний кошт 

зобов’язаний придбати комплект форми. Вихованець може бути допущенний на заняття тільки 1 раз на місяць без 

брендованої форми. 

5.2. Виконавець може надати безкоштовно один комплект брендованої форми (футболка, шорти, гетри) відповідного 

розміру Замовнику при укладанні Договору на тривалий термін та повній оплаті Програми, згідно п. 2.1. У випадку 

пошкодження або втрати форми, Замовник за власний кошт повинен придбати новий комплект брендованої форми. 

При безкоштовному наданні брендованої форми у випадку дострокового припинення договору Замовник повинен 

повернути форму Виконавцю. 

 

6. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язання 

 

6.1. Замовник згоден з тим, що Виконавець не несе будь якої майнової відповідальності у випадку спричинення 

Замовнику чи Вихованцю матеріальної шкоди (у тому числі моральної шкоди) або отримання ним будь яких тілесних 

ушкоджень, внаслідок порушенням ним, або будь якою третьої особою,  умов даного Договору. 

6.2. Виконавець несе відповідальність перед Замовником лише за ті зобов’язання, що зазначені в Договорі і тільки у 

розмірі суми передоплати, документально підтвердженої, зокрема, чеком, квитанцією про банківським переказом, з 

врахуванням умов пп.2.7 та 2.8 

6.3. У разі виникнення змін економічних умов господарювання Виконавця, що призводить до неможливості 

подальшого виконання їм умов Договору, Виконавець відповідає перед Замовником тільки в межах суми передоплати 

за вказаний у Заяві термін договору, з врахуванням умов пп.2.7 та 2.8 

6.4. У інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть 

відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору. 

6.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за даним Договором (оплати 

розтермінувань за тренування Замовником, повернення коштів Замовнику за оплачені тренування, проведення 

тренувань за визначеною адресою у заяві) якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після 

набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та 

які неможливо було запобігти розумними заходами. До таких обставин відносяться будь які форс-мажорні обставини: 

стихійні лиха, пожежі, повені, урагани, військовий стан в Україні, проведення воєнних дій в Україні, введення 

особливого економічного чи соціального стану у країні, введення обмежень у зв’язку з епідеміями чи іншими 

масовими захворюваннями. 

6.6. У випадку порушення Замовником умов Договору та додатків до нього Виконавець не несе відповідальності за 

передбачені Договором зобов’язання. 

6.7. За порушення умов Договору Замовником, Виконавець залишає за собою право не допустити Вихованця до 

відвідування занять. В такому випадку оплачені кошти в розмірі передоплати Замовнику не компенсуються.  

 

7. Вирішення суперечок 

 

7.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню 

шляхом переговорів на підставі письмової заяви Замовника, з доданням чеку (квитанції)  про сплату Послуги. 

7.2. Виконавець після отримання від Замовника претензії зобов'язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів 

задовольнити заявлені в претензії вимоги або направити Замовнику вмотивовану відмову. 

7.3. У випадку якщо суперечка, що виникла не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право 

звернутися за розв’язанням суперечки в суд, за місцем знаходження Виконавця. 

 

8. Набуття чинності та термін дії Договору 

 

8.1. Договір вважається укладеним, а умови Публічної пропозиції підписані Замовником з моменту оформлення Заяви 

до Публічної пропозиції та діє протягом надання послуги за програмою, вказаної в Заяві. Оригінал Заяви залишається 

у Виконавця, Замовнику надається копія.   

8.2. Дата набрання чинності Договору визначається датою підписання Заяви. 

8.3. Примірник цієї Публічної пропозиції на укладення Договору у паперовому вигляді розміщується у доступних для 

Замовника місцях надання послуг.  

8.4. Підписанням Заяви, Замовник беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Замовник 

ознайомився з повним текстом Договору, повністю зрозумів його зміст та погоджується зі всіма умовами Договору.  

8.5. Договір може бути розірвано у наступних випадках: 

-  в будь-який час за взаємною згодою Сторін; 

- за ініціативою Виконавця в односторонньому порядку; 

- порушення Замовником строків оплати за послуги (чи надходження неповної частині оплати за послуги) більш ніж 

на сім календарних днів; 
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- наявності медичних протипоказань у дитини щодо подальшої можливості проходити навчання, або відмови надати 

довідку і підписати заяву про відсутність довідки; 

- у разі порушення Замовником інших зобов'язань, передбачених у цьому Договорі та Додатках до нього. 

8.6. За ініціативою Замовника: 

- у разі остаточного рішення Вихованця припинити заняття; 

- у разі порушення Виконавцем зобов'язань, передбачених у цьому Договорі та Додатках до нього; 

8.7. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України. 

8.8.Виконавець має право вносити зміни до Договору, повідомивши Замовника не пізніше ніж за 30 (тридцять) 

календарних днів до дати набуття чинності змін, шляхом розміщення письмового повідомлення в місцях надання 

послуг або на офіційному сайті. Зміни до Договору є погодженими Замовником (відповідно до ч. 3 ст. 205 Цивільного 

кодексу України) якщо до дати, з якої вони набувають чинності, Замовник не повідомить Виконавця про розірвання 

Договору.  

8.9. У разі зміни місцезнаходження, платіжних реквізитів та/або інших даних Сторони зобов'язуються повідомити про 

це іншу Сторону у триденний календарний термін з моменту виникнення таких змін. 

     


