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ДОГОВІР

м. Київ

[[date]]

Фізична особа підприємець Обелець Анна Павлівна, який представляє торгову марку «Комп’ютерна Академія ШАГ», надалі – Виконавець, який
діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що є платником єдиного податку за ставкою 2 групи
відповідно до Податкового кодексу України , з однієї сторони, і [[customer]], надалі Замовник, с другої сторони, надалі разом – Сторони, а окремо –
Сторона, уклали цей Договір на навчання [[listener]],
іменованого надалі Слухач, про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати послуги з навчання [[listener]], іменованого (-у) надалі Слухач, відповідно до навчального
плану і розкладу занять «Літньої Комп'ютерної Академії», іменовані надалі Послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Послуги в порядку
і на умовах, визначених Договором.
1.2. Послуги надаються в спеціально обладнаних навчальних приміщеннях відповідно до затвердженого Виконавцем розкладом занять.
1.3. Послуги надаються на умовах 100,0% сплати
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1 Виконавець зобов'язується:
2.1.1. надавати Послуги відповідно до навчальної програми і робочим навчальним планом.
2.1.2. забезпечити Слухача комп'ютеризованим навчальним місцем, якщо цього вимагає специфіка предмета.
2.1.3. по закінченні навчання і, за умови виконання Замовником та Слухачем умов Договору, видати Слухачеві сертифікат про закінчення «Літньої
Комп'ютерної Академії».
2.2. Замовник зобов'язується:
2.2.1. прийняти та оплатити Послуги в порядку і на умовах, визначених Договором;
2.2.2. контролювати виконання Слухачем умов п. 2.3. Договору;
2.2.3. відшкодовувати Виконавцю збитки, завдані Слухачем внаслідок порушення умов Договору, в повному обсязі.
2.3. Слухач, під контролем з боку Замовника, зобов'язується:
2.3.1. докладати максимум зусиль для освоєння навчального матеріалу;
2.3.2. не пропускати і не спізнюватися на заняття без поважних причин;
2.3.3. виконувати всі вимоги викладачів і адміністрації Виконавця;
2.3.4 не передавати третім особам і не використовувати в комерційних цілях методичний матеріал, що видається Слухачеві для самостійної роботи;
2.3.5. дбайливо ставитися до майна та обладнанню Виконавця;
2.3.6. суворо дотримуватися і виконувати Правила внутрішнього розпорядку для слухачів «Літньої Комп'ютерної Академії» та Правила користування
персональними комп'ютерами.
2.4. Виконавець має право:
2.4.1. вносити зміни в робочі навчальні плани та навчальні програми;
2.4.2. на використання робіт Слухача, створених у період дії Договору, а так само кодів і вихідних матеріалів цих робіт в ілюстрованих, демонстраційних
і рекламних цілях, включаючи, але не обмежуючись публікацією в мережі Інтернет та використанням в друкованих матеріалах, із зазначенням авторства
роботи у всіх випадках , коли це буде визнано Виконавцем можливим і раціональним;
2.4.3. переміщати Слухача з групи його навчання в іншу групу з метою оптимізації процесу навчання і у випадку, якщо склад групи менш 7 (сім) осіб;
2.4.4. розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку порушення Замовником або Слухачем умов Договору;
2.4.5. не видати диплом про закінчення «Літньої Комп'ютерної Академії» у разі неналежного виконання Замовником або Слухачем умов Договору;
2.4.6. відрахувати Слухача, що порушує Правила внутрішнього розпорядку для слухачів «Літньої Комп'ютерної Академії» та Правила користування
персональними комп'ютерами, без повернення грошових коштів Замовнику.
3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
3.1. Вартість Послуг за Договором становить 4800 гривень 00 копійок.
3.2. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України відповідно до п. 1.4. Договору в готівковій або безготівковій формі.
3.3. Вартість Послуг за Договором для слухачів Малой Комп’ютерної Академії становить 4400 гривень 00 копійок.
4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
4.2. Договір може бути розірваний достроково за згодою Сторін, що оформляється письмово, або в односторонньому порядку у випадках, передбачених
умовами Договору.
4.3. Зміни до Договору можуть бути внесені і набирають чинності з моменту підписання Сторонами додаткової угоди до Договору.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та Договором.
5.2. Порушенням умов Договору вважається його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом
Договору.
5.3. Невідвідування Слухачем занять відповідно до програми і навчальним планом на умовах, передбачених Договором, не є підставою для повернення
Замовнику всієї вартості Послуг або її частини і не тягне будь-який інший відповідальності Виконавця.
5.4. У разі розірвання Договору з ініціативи Замовника, грошові кошти оплачені Замовником за Послуги, поверненню не підлягають.
5.5. Сторона звільняється від визначеної Договором та законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона
доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, за умови, що їх настання підтверджується документом, виданим Торговопромисловою палатою України.
5.6. Усі спори, які виникають з приводу виконання Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.
5.7. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до встановленої
підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до законодавства України.
5.8. Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником за дії підприємств ,які надають послуги електропостачання ,інтернет тощо,у зв’язку
з якими надання послуг по договору є неможливим

Виконавець____________

Замовник___________
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6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Підписання Договору Сторонами свідчить про те, що Сторони досягли згоди з усіх його істотних умов і Договір вважається укладеним і дійсним в
даній формі.
6.2. На момент підписання Договору Виконавець є платником єдиного податку за ставкою 20% (3 група).
6.3. Сторони згодні, що текст Договору, матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім
особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони крім випадків, коли така передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, документів для
виконання Договору або оплати податків , інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених законодавством України.
6.4. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник і Слухач дають Виконавцю дозвіл на обробку їх персональних даних в
цілях належного виконання зобов'язань за Договором.
6.5. Замовник підтверджує, що згідно ст. 207 Цивільного кодексу України, із зразком факсимільного підпису директора Виконавця, який є аналогом її
власноручного підпису, ознайомлений. Сторони дійшли згоди, що факсимільне відтворення підпису директора Виконавця є належним аналогом
власноручного підпису директора Виконавця і застосовується при підписанні цього Договору. Положення цього пункту Договору можуть застосовуватися
при підписанні актів, що підтверджують виконання (надання) послуг та інших документів, що стосуються Договору.
6.6. Виконавець не забезпечує харчування Слухача в період надання Послуг за Договором.
6.7. До місця проведення занять і назад Слухач добирається самостійно або під контролем і в супроводі Замовника.
6.8. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох ідентичних примірниках, які мають
однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
7.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ
Фізична особа підприємець Обелець Анна Павлівна
Україна, 01033, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 28
Р/р 26000924416910 в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478,
ЄДРПОУ 3266319880,
т./ф.: (044) 537-22-60

ЗАМОВНИК:
[[customer]]
Паспорт № [[cpasport]],
виданий [[cpassissued]]
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків

Директор
Фізична особа підприємець Обелець Анна Павлівна
в місті Києві ______________________А.П. Обелець

[[cindnumber]]
__________________ (підпис)

