Договір публічної оферти про надання послуг навчання в межах
безперервної медичної освіти
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2019 рік

Фізична особа підприємець Клімовський Владислав Володимирович, платник
єдиного податку, зареєстрований в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців 25.01.2018 р. за № 20650000000050651, керуючись статтями
633, 641, 642 Цивільного кодексу України, робить пропозицію необмеженому колу
фізичних осіб ( медичних працівників та спеціалістів з охорони здоров’я) укласти цей
Договір про надання послуг навчання на умовах, що вказані нижче:
1. Терміни, що вживаються в Договорі
1.1. В цьому Договорі терміни вживаються в наступних значеннях:
– Договір – даний Договір публічної оферти про надання послуг навчання;
– Виконавець – Фізична особа підприємець Клімовський Владислав Володимирович;
– Учасник – медичний працівник або спеціаліст з охорони здоров’я, що буде проходити
навчання за цим Договором;
– Замовник – медичний працівник або спеціаліст з охорони здоров’я, що буде проходити
навчання за цим Договором;
– Сторони, Сторона – Замовник і Виконавець разом або одна з цих осіб окремо;
– Веб-сайт – офіційний веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що знаходиться за
адресою: http://primepediatrics-congress.com/ на якому розміщений Договір та інша,
необхідна для нього виконання інформація;
– Публічна оферта – пропозиція Виконавця, розміщена на Веб-сайті, адресована
необмеженому колу фізичних осіб (медичних працівників та спеціалістів з охорони
здоров’я) укласти Договір;
– Заява – паперовий документ встановленої Виконавцем форми, який підписується
Замовником та містить передбачену розділом 3 Договору інформацію;
– Акцепт – повна, безумовна і беззастережна згода Замовника укласти Договір.
2. Предмет договору
2.1. Виконавець за цим Договором зобов’язується за завданням Замовника надати послуги
по навчанню Учасника, у відповідності до навчальної програми та розкладу занять,
опублікованих на Веб-сайті Виконавця, а Замовник зобов’язується оплатити ці послуги у
порядку та на умовах, передбачених Договором.
3. Порядок укладення Договору
3.1. В процесі укладення Договору Замовник підписує Заяву, надану Виконавцем, в якій
обов’язково зазначається:
1) Прізвище, ім’я та по-батькові Замовника.
2) Спеціальність
3) Контактний номер мобільного телефону Замовника.
4) Чинна адреса скриньки електронної пошти Замовника.
5) Місце роботи
6) Місце проживання ( країна, місто)
7) Вартість послуг навчання за обраним Замовником пакетом
3.2. Договір вважається укладеним після підписання Замовником Заяви та здійснення
100% оплати послуг навчання за обраним пакетом
3.3. Здійснення Замовником дій, перелічених в пункті 3.2. Договору є його Акцептом.

3.4. У разі, якщо після підписання Заяви Замовник не здійснить оплату послуг навчання за
відповідним пакетом, Договір вважається неукладеним та будь-які взаємні зобов’язання у
Сторін не виникають.
3.5. Відразу ж після 100% оплати, Замовник отримує на електронну пошту, вказану під час
реєстрації, індивідуальне іменне запрошення зі штрих кодом, яке надає на стійці
реєстрації в день початку навчання, щоб отримати свій бейдж та матеріали Учасника.
4. Обов’язки та права Сторін
4.1. Обов’язки Виконавця:
4.1.1. Надати Замовнику послуги з навчання Учасника у відповідності до навчальної
програми
4.1.2. Забезпечити Учасника учбовим місцем та харчуванням на період проведення
навчального заходу
4.2. Обов’язки Замовника:
4.2.1. Здійснити оплату послуг з навчання за цим Договором в порядку та на умовах,
встановлених в Заяві.
4.3. Виконавець має право:
4.3.1. Відмовити Замовнику в укладенні Договору у разі відсутності вільного місця по
обраному пакету послуг
4.3.4. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку в порядку та на умовах,
передбачених розділом 7 Договору.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. На одержання Учасником якісних навчальних послуг у відповідності до умов цього
Договору та вимог, що зазвичай ставляться до послуг такого характеру.
4.4.2. На уважне ставлення до Учасника, повагу до його честі і гідності з боку викладачів
Виконавця.
4.4.3. На безпечні умови навчання для Учасника.
5. Строк дії Договору
5.1. Цей Договір розпочинає свою дію в момент його укладення в порядку, передбаченому
розділом 3 Договору.
5.2. Даний Договір діє до моменту завершення занять за відповідною навчальною
програмою, окрім випадків дострокового розірвання Договору.
6. Вартість навчання та порядок розрахунків
6.1. Вартість послуг навчання за цим Договором залежить від обраного Замовником
пакету, інформація про які розміщена на Веб-сайті.
6.2. Вартість послуг навчання може бути зменшена пропорційно до розміру знижки, яка
може бути надана Замовнику Виконавцем в індивідуальному порядку за допомогою
промокода.
6.3. Всі платежі за цим Договором здійснюються Замовником шляхом безготівкового
переказу на розрахунковий рахунок Виконавця через платіжний сервіс LiqPay
6.4. Невідвідування Учасником всіх чи частини занять, передбачених навчальною
програмою за цим Договором, не є підставою для повернення Замовнику сплачених за
Договором коштів.
6.5. Повернення Виконавцем Замовнику коштів, сплачених на виконання цього Договору,
не передбачено.
7. Інші умови Договору
7.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його
умов та термінології, що в ньому використовується, та відповідає дійсним намірам Сторін
по прийняттю на себе правових зобов’язань.

7.2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник надає
Виконавцеві згоду на збирання, зберігання та обробку своїх персональних даних, таких як
прізвище, ім’я та по-батькові, спеціальність, місце роботи, місце проживання (країна,
місто), номер мобільного телефону, адреса скриньки електронної пошти, з метою
забезпечення реалізації відносин у сфері післядипломної освіти фахівців галузі
охорони здоров'я, передачу його персональних даних у випадках, передбачених
чинним законодавством України, без повідомлення його про це.
7.3. Замовник надає Виконавцеві згоду на фотозйомку та відео зйомку Учасника під час
проведення занять. Замовник також надає Виконавцеві згоду на подальше розміщення
таких фотоматеріалів і відеоматеріалів на Веб-сайті, на сторінках Виконавця в соціальних
мережах та на інших веб-сайтах.
7.4. Замовник надає Виконавцеві згоду на відео зйомку Слухача в місцях проведення
занять камерами внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження з метою захисту життя
та здоров’я Слухача, викладачів Виконавця, інших осіб, а також майна Виконавця від
протиправних посягань, без подальшого публічного використання цих відеоматеріалів.
7.5. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного
законодавства України.
7.6. В разі виникнення розбіжностей, протиріч чи спорів між Сторонами в процесі
виконання цього Договору, Сторони зобов’язані вжити всіх можливих заходів до їх
врегулювання шляхом переговорів. В разі неможливості врегулювати відповідний спір
шляхом переговорів, він передається на розгляд до суду за правилами підсудності,
встановленими чинним в Україні законодавством.
7.7. Сторони погодились, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії
непереборної сили, що не залежить від волі сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади,
терористичних актів, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, валютних обмежень,
інших дій державних органів, у тому числі органів виконавчої влади, які перешкоджають
нормальній діяльності підприємств або унеможливлюють виконання Сторонами своїх
зобов’язань за цим Договором, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на
час дії зазначених обставин. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ,
виданий уповноваженим на те державним органом.
7.8. Умови цього Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін шляхом
укладення між ними у письмовій формі Додаткової угоди до Договору.
7.9. Даний Договір діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

