ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР – ОФЕРТА
1.1. Фізична особа-підприємець Уразовський Андрій Владиславович, що діє на підставі
Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань (дата запису 24.07.2021р., номер запису: № 2010350000000019994),
реєстраційний номер облікової картки платника податків 3635302875, місце здійснення
господарської діяльності зазначається в мережі Інтернет за мережевою https://vectormath.com.ua/ , (далі по тексту – «Сайт»), надалі іменується Виконавець, відповідно статті 633
Цивільного кодексу України пропонує будь-якій повнолітній дієздатній фізичній особі
укласти цей договір, (надалі у тексті «Договір»), текст якого постійно розміщується на Сайті,
на викладених в тексті цього Договору умовах. Таким чином, Договір є публічною офертою
на стандартних умовах.
1.2. ТЕРМІНОЛОГІЯ:
1.2.1. Замовник послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну
дієздатність, яка є батьком, матір’ю та/або іншим законним представником Одержувача
послуг (Учасника), який буде отримувати послуги відповідно до обраного ним переліку.
1.2.2. Надавач послуг – ФОП Уразовський А.В., який представляє інтереси Математичного
гуртку «Вектор», розташований за адресою, яка зазначена на Сайті, (надалі – Гурток).
1.2.3. Одержувач послуг (Учасник) – фізична особа будь-якого віку та статі (діти, підлітки),
для задоволення потреб яких Надавачем послуг надаються послуги.
1.2.4. Публічний договір – цей правочин про надання та отримання послуг, який встановлює
однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту
її акцептування Замовником, (далі – «Договір»).
1.2.5. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі
відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в
публічній оферті.
1.2.6. Акцепт – прийняття Замовником пропозиції укладення Публічного договору, у порядку
встановленим цим Публічним договором.
2. УМОВИ АКЦЕПТУ ДОГОВОРУ
2.1. Текст Договору постійно розміщується в мережі Інтернет за адресою https://vectormath.com.ua/wp-content/uploads/2021/08/dogovir-oferta.pdf. Гурток на власний розсуд має
право змінювати текст Договору, шляхом публікації нової редакції Договору.
2.2. Цей Договір укладається шляхом приєднання особи до цього Договору на умовах повного
та безумовного акцепту шляхом оплати послуг Гуртка за реквізитами, що містяться на Сайті
за попередньої реєстрації на Сайті, без підпису письмового примірника Договору сторонами.
Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору,
підписаному сторонами.
2.3. З моменту надходження оплати за послуги, умови Договору є обов’язковими для особи.
Особа, що приймає оферту (акцептант) не має права вимагати вносити зміни в текст Договору,
вимагати будь-яких винятків чи персональних привілейованих умов.
2.4. З моменту оплати акцептантом обраного на Сайті пакету послуг акцептант набуває статусу
та прав Замовника за цим Договором. Замовник може укладати цей Договір в інтересах третіх
осіб шкільного віку, вказавши їх при оплаті послуг Гуртка в якості Учня Гуртка –
безпосереднього бенефіціара послуг Гуртка.
2.5. З моменту здійснення акцепту Договору Замовник вважається таким, що ознайомився і
погодився з умовами цього Договору, з Правилами Математичного гуртку «Вектор»,
Тарифами та всіх додатків, що є невід’ємною частиною Договору, які розміщенні на Сайті та,
відповідно до Цивільного Кодексу України, вступає з Гуртком в договірні відносини на
умовах цього Договору.
2.6. Обов'язки Гуртка обмежуються умовами цього Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Гурток, за замовленням Замовника,
який діє в інтересах вказаного ним Учасника Гуртка, забезпечує організацію науковонавчального простору з поглибленого вивчення математики Учасником Гуртка, (надалі у
тексті – «Послуги»), а Замовник зобов'язується приймати та оплачувати надані Гуртком
Послуги згідно Договору.
3.2. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.
4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Гурток надає Замовнику Послуги у відповідності до інформації про Навчальний процес,
розміщеної на Сайті за постійним посиланням в мережі Інтернет https://vectormath.com.ua/about/.
4.2. Розклад занять по групах міститься на Сайті за постійним посиланням https://vectormath.com.ua/timetable/.
Кількість Учасників у одній групі обмежується числом 12 дітей.
4.3. В разі зміни розкладу занять або інших умов надання Послуг Гурток повідомляє
Замовників шляхом надсилання електронних текстових повідомлень Замовнику.
4.4. Послуги надаються шляхом забезпечення проведення занять за місцем здійснення
господарської діяльності Гуртка.
4.5. Під час занять Учасник має дотримуватись усіх Правил Гуртка, виконувати настанови та
завдання представників Гуртка.
4.6. При зниженні успішності Учасника Гурток зв’язується із Замовником щодо вжиття
заходів для усунення відставання Учасника.
4.7. Тривалість занять складає 1 годину 30 хвилин.
4.8. В разі порушення Учнем Правил Гуртка представник Гуртка має право відсторонити
Учасника від заняття.
4.9. Гурток вважається таким, що надав Послугу в повному об'ємі та належної якості в момент
закінчення відповідного заняття згідно інформації про розклад занять, розміщеного на Сайті.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Обов’язки Гуртка.
5.1.1. Гурток зобов’язується надавати Послуги Замовнику в порядку передбаченому розділом
4 цього Договору.
5.2. Права Гуртка.
5.2.1. Гурток має право розірвати Договір у передбачених Договором або законодавством
випадках.
5.2.2. Гурток має право на отримання від Замовника оплати Послуг згідно Договору.
5.2.3. Гурток має право вимагати дотримання Правил Гуртка Замовником та Учасником
Гуртка.
5.2.4. Гурток має право відмовити у наданні Послуг у випадку порушення Правил Гуртка
Замовником або Учасником, несплати послуг за Договором, невиконання Замовником або
Учасником цього Договору.
5.2.5. Гурток має право здійснювати фото-відеозйомку Учасників під час надання Послуг без
розголошення персональних даних Учасників для публікації з маркетинговою метою.
5.2.6. У разі неможливості проведення очних занять Гурток залишає за собою право замінити
формат занять на дистанційний.
5.3. Права Замовника:
5.3.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату послуг у розмірах та у строки,
передбачені цим Договором.
5.3.2. Замовники мають право приводити Учасників на заняття Гуртка у встановлену для них
групу у визначений час за умови дотримання всіх правил допуску на заняття.

5.3.3. Замовник має право в будь-який момент забрати Учасника з уроку, попередивши про це
представника Гуртка.
5.4. Обов’язки Замовника:
5.4.1. Роз’яснити Учаснику Правила Гуртка, забезпечити їх дотримання Учнем.
5.4.2. Стежити за тим, як Учасник проявляє себе в Гуртку. Бути обізнаним про поведінку
Учасника, про виконання ним домашніх завдань, брати діяльну участь у активності Учасника
у Гуртку. Бути на зв’язку та за необхідності відповідати на питання представників Гуртка
щодо Учасника.
5.4.3. Замовник повинен надати усю важливу інформацію про Учасника, яка може мати
значення для відвідування занять Гуртка (хвороби, проблеми з поведінкою, тощо). У випадку
будь-якої шкоди, отриманої Учасником через ненадання важливої інформації, всю
відповідальність несе Замовник.
5.4.4. Забезпечити вчасне прибуття Учасника Гуртка за місцем надання Послуг на Сайті і
забирати його вчасно відповідно до розкладу занять.
5.4.5. Дотримуватися Правил Гуртку (Додаток №1), рекомендацій фахівців Гуртка,
загальноприйнятих норм моралі та поведінки. Бути взаємо ввічливими із викладачами та
іншими Учасниками.
5.4.6. Придбати матеріали, необхідні для надання Послуг.
5.4.7. Не передавати придбані матеріали, необхідні для надання Послуг, третім особам, а
застосовувати виключно для власного використання.
5.4.8. Замовник зобов'язаний прийняти результат наданих Гуртком Послуг.
5.4.9. У разі відсутності претензій протягом 3 днів з дати надання Послуг, вважається що
Замовник прийняв послуги, і подальші претензії до Гуртка не приймаються. Усі претензії
подаються на електронну адресу Гуртка. Претензія розглядається Гуртком протягом 30
календарних днів.
5.4.10. Замовник зобов’язаний забезпечити дбайливе ставлення Учасника до майна Гуртка.
5.5. Укладанням Договору на умовах даної оферти Замовник надає Гуртку (Виконавцеві)
право збирати, зберігати і обробляти, та знищувати персональні дані Замовника (Учасника).
6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
6.1. Вартість Послуги становить суму, яка встановлена на Сайті.
6.2. Замовник за узгодженням із Гуртком сплачує вартість Послуг в безготівковій формі на
умовах 100% передплати за реквізитами та у строки, зазначеними на Сайті.
6.3. Замовник вважається таким, що сплатив Послуги Гуртка в момент зарахування грошових
коштів на рахунок Гуртка.
7. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
7.1. Гурток зобов'язується усунути виявлені недоліки Послуг (в разі їх наявності).
7.2. Всі спори між Сторонами врегульовуються у досудовому порядку шляхом пред’явлення
претензій.
7.3. Претензії до Гуртка приймаються за адресою здійснення його господарської діяльності,
яка міститься на Сайті.
7.4. Претензія розглядається Гуртком протягом 30 днів та результат її розгляду й пропозиції
врегулювання спору направляється Замовнику.
7.5. Упущена вигода та моральна шкода Замовнику не підлягає відшкодуванню.
7.6. Всі суперечки і розбіжності Сторін вирішуються шляхом переговорів, застосування
досудового претензійного порядку врегулювання спору є обов'язковим. Термін відповіді на
претензію складає 30 календарних днів.
7.7. У разі якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, спір розглядається у судовому
порядку згідно чинного законодавства.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором Сторони
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
8.2. Договір може бути розірвано з ініціативи Гуртка у разі не надходження оплати за
Договором протягом понад 2 тижні.
8.3. Договір може бути розірвано з ініціативи Гуртка у разі нанесення збитків Учасником
майну Гуртка або Замовником і відсутності компенсації такої шкоди Замовником.
8.4. У випадку порушення (навіть одноразового) будь-якого з пунктів Правил Гуртка, Гурток
має право прийняти рішення про виключення Учасника з Гуртка.
8.5. У випадку виключення Учасника із Гуртка з причини порушення Правил отримана оплата
не повертається.
8.6. Замовник в разі суттєвих обставин (тривала хвороба Учасника, зміна місця проживання,
скрутне матеріальне становище, тощо) має право розірвати договір, письмово попередивши
Гурток за 14 днів. У цьому випадку пропорційне вирахування наперед сплачених коштів за
невідвідані заняття не повертається. Пропуск занять учасником гуртка не є підставою для
повернення коштів.
8.7. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим договором,
якщо воно сталося не з їхньої вини. Сторона вважається не винною, якщо вона доведе, що
вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Сторони не несуть відповідальності за будь-яке невиконання своїх зобов'язань за цим
Договором, якщо таке невиконання спричиняється обставинами Форс-Мажору.
9.2. Під такими обставинами в даному Договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли
поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо передбачити або уникнути,
включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування,
військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені,
підтверджені документально – відповідними компетентними органами.
9.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після настання події Форс-Мажору, Сторона, яка заявляє про
свою неспроможність виконувати свої зобов'язання через таку подію, повинна письмово
проінформувати іншу Сторону про таку подію та про очікувану тривалість такої події.
Сторона, яка зазнає впливу обставин Форс-Мажору, докладає всіх зусиль для усунення таких
обставин та виконання тих обов'язків за цим Договором, яким перешкоджали обставини ФорсМажору, або які були унеможливлені такими обставинами Форс-Мажору. Усі Сторони
зобов'язані виконувати свої обов'язки, на які не впливають обставини Форс-Мажору.
9.4. У разі, якщо обставини Форс-Мажору (або їхні наслідки) продовжують діяти протягом
періоду, що перевищує 3 місяці, Сторони погоджуються на припинення Договору.
10.
Строк дії Договору
10.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником та діє до моменту
виконання усіх зобов’язань Сторін, або до його розірвання за домовленістю Сторін або за
ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.
11. Заключні положення
11.1. З метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних»
Замовник надає Виконавцю безстрокову згоду на обробку (включаючи збір, накопичення,
зберігання, використання третьою особою) своїх персональних даних у базах персональних
даних Виконавця і підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних
даних у бази персональних даних Виконавця з метою забезпечення реалізації цивільноправових, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського
обліку та інших відносин, які вимагають обробки персональних даних згідно з чинним
законодавством України.

11.2. Всі питання, які не врегульовані даним Договором, підлягають вирішенню у
відповідності з чинним законодавством України.
12. ДОГОВІР ЗАТВЕРДЖЕНО:
__22__ серпня 2021р.
______________ ФОП Уразовський А.В.

ДОДАТОК №1 до Публічного договору-оферти
ПРАВИЛА МАТЕМАТИЧНОГО ГУРТКА “ВЕКТОР”
1. Загальні положення
1.1. Правила встановлюються та оголошуються Гуртком. Їхня дія поширюється на всіх
Замовників та Учасників Гуртка. Кожний Учасник повинен поділяти ідеологію та мету Гуртка,
ознайомитись та дотримуватись всі викладені Правила. Невиконання будь-якого з
нижченаведених правил може призвести до відмови у наданні Послуг Гуртком.
1.2. Метою Гуртка є спільні заняття олімпіадними задачами, підвищення інтересу до них,
набуття досвіду розв’язування задач, знайомство з новими методами розв’язування задач.
Гурток не є освітнім закладом, не веде викладацької діяльності, не пов’язаний із державними
освітніми програмами.
1.3. Гурток дотримується загальнолюдських цінностей у спілкуванні. Гурток заохочує до
взаємної поваги, ввічливості, привітності, цілеспрямованості та дисциплінованості.
1.4. Замовниками послуг Гуртка є дієздатні громадяни (батьки). Учасниками Гуртка є їхні діти,
які відвідують заняття Гуртка.
1.5. Представники Гуртка - фахівці у тематичній області, яких призначає Гурток.
2. Участь у гуртку
2.1. Замовники (батьки) мають право приводити на заняття Гуртка Учасників у встановлену
для них групу у визначений час за умови дотримання всіх правил допуску на заняття
(виконаного домашнього завдання).
2.2. Із Гуртка Учасника повинні забирати Батьки або їх довірені особи (при наявності
попередньої письмової згоди батьків та необхідних документів).
2.3. Один із батьків має право в будь-який момент забрати Учасника з уроку, попередивши
про це представника Гуртка.
2.4. Щоб уникнути можливих випадків травматизму, Батькам та їх довіреним особам, слід
звільняти кишені одягу їх дітей від будь-яких твердих, гострих, вогненебезпечних, колючих
та ріжучих речей, а також інших небезпечних для життя і здоров’я предметів. У разі виявлення
вищевказаних речей, вони будуть вилучені представником Гуртку та в подальшому передані
Батькам такого Учасника.
2.5. Члени Гуртка мають право користуватися інформацією на сайті https://vector-math.com.ua/,
бути присутнім у групах в месенджерах, які стосуються Гуртка.
2.6. Уся інформація про час та місце заходів Гуртка, а також актуальні новини публікуються
на сайті https://vector-math.com.ua/
2.7. Учасник має право звернутися до представника Гуртка у період між заняттями для
консультації, якщо у нього виникли питання стосовно вирішення домашніх завдань.
3. Обов’язки Учасників гуртка
3.1. За дотримання правил Учасника Гуртка несуть відповідальність Замовники послуг Гуртка.
Усі наведені пункти Правил стосуються як дітей, так і батьків.
3.2. Учасник та Замовники послуг Гуртка повинні ставитися з повагою до інших Учасників та
представників Гуртка.
3.3. На території Гуртку забороняється будь-яка поведінка Учасників, Батьків та/або довірених
осіб батьків, що порушує публічний порядок. Також забороняється порушувати
моральноетичні засади та принципи поводження в суспільстві.
3.4. На території Гуртка Учасники зобов’язані дотримуватися правил техніки безпеки.
3.5. Запізнення на заняття є неприпустимими. При запізненні більше ніж на 5 хвилин дозвіл
на участь у занятті здійснюється за дозволом Представника Гуртка. Систематичні запізнення
можуть призвести до недопуску до заняття.
3.6. Неприпустимим є приходити на заняття хворим, з ознаками або підозрами на хвороби.
Навіть легкі ознаки можуть стати приводом до недопуску Учасника до занять.

3.7. На заняттях Учасник повинен поводити себе дисципліновано, неухильно виконувати
розпорядження Представника Гуртка.
3.8. Форма одягу для Учасників є вільною. Одяг повинен бути приємним, акуратним та
чистим. Учасник не повинен створювати для когось дискомфорт своїм зовнішнім виглядом.
3.9. Протягом чвертей іноді проводяться заліки. Якщо Учасник не успішно здав залік,
подальше продовження навчання є неможливим.
3.10. Учасник повинен регулярно та своєчасно виконувати домашнє завдання.
3.11. Для відвідування занять необхідно регулярно виконувати та приносити у паперовому
(або іншому) вигляді домашнє завдання. Домашнє завдання видається на кожному занятті.
Відсутність виконаної домашньої роботи може бути приводом до відмови в допуску Учасника
до заняття.
3.12. У випадку відсутності на заняттях Учасник повинен самостійно знайти домашнє
завдання у матеріалах та ресурсах, наданих при реєстрації, та виконати його.
3.13. Один із батьків зобов’язується слідкувати за самостійним виконанням Учасником
домашнього завдання, не брати участі (не допомагати) йому у виконанні завдань, не залучати
до цього третіх осіб.
3.14. Неприпустимим є поширення розв’язань задач Учасникам своєї або інших груп. Підказки
щодо розв’язування задач дають лише Представники Гуртка.
4. Права представника Гуртка
4.1. Представник Гуртка визначає формат занять Гуртка.
4.2. Представник Гуртка визначає ролі Учасників на заняттях.
4.3. Представник Гуртка має право відмовити Учаснику у відвідуванні занять у випадку
недотримання цих Правил.
4.4. Представник Гуртка може відмовити Учаснику у перевірці домашнього завдання у
випадку неправильного оформлення домашнього завдання.
4.5. Під час заняття, у випадку порушення Учасником дисципліни, або будь-яких інших
правил, Представник Гуртка має право видалити Учасника із заняття.

