
 
 ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ УЧАСТІ В 

ОЛІМПІАДІ 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дек Скул», в особі Тарченко Наталії, яка діє на підставі 

Статуту, іменоване надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до 

Виконавця для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом 

іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей 

Публічний договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Виконавець в порядку та на умовах визначених даним Договором зобов’язується надати 

консультаційні послуги  з питань організації, проведення та участі Студента в Олімпіаді National English 

Olympics (NEO) (надалі Олімпіада), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги. 

 1.2. Студентом за цим Договором може бути як сам Замовник або особа (особи), вказана(і) Замовником в 

запиті. 

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ 

2.1. Замовлення послуг на участь в Олімпіаді відбувається шляхом направлення  Замовником Виконавцеві 

відповідного запиту чи шляхом проведення оплати за послуги. 

2.3. Одночасно з надсиланням запиту на надання послуг чи оплатою за послуги Замовник надає 

Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, 

встановленому Законом України «Про захист персональних даних». 

2.4.  Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на 

встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг. Сума, сплачена за послуги, не підлягає 

поверненню. 

2.5. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається 

укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або 

часткової оплати замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про 

згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

3.1. Виконавець зобов’язується: 



3.1.1. Організувати та провести Олімпіаду в офлайн чи онлайн форматі.  

3.2. Замовник зобов’язується: 

3.2.1. У повному обсязі вносити плату за Послуги, що надаються. 

3.2.1. Дотримуватися Правил поведінки під час проведення Олімпіади. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть 

відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

4.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові 

(вказаному Замовником Студенту) відповідно до умов цього Договору. 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами 

взятих на себе зобов’язань. 

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором. 

6.2. Протягом строку надання послуг Студенту Виконавець має право здійснювати фото- та відеозйомку 

Студентів, в рекламних та навчальних цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- 

та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути 

використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень Учасника на 

вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністрацію Виконавця. 

6.3. Цей Договір є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України. 

 

7. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ 
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