
  

Публічний договір-оферта про надання послуг 
 

 
    Ця пропозиція є публічною офертою (далі — «Договір»), повним і беззастережним прийняттям 

(акцептом) умов якої є, згідно зі статтею 642 ГК України, здійснення Замовником першої оплати 

запропонованих Виконавцем послуг у порядку, визначеному цим Договором. Договір публічної 

оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови 

однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа 

- підприємець). Акцепт оферти означає, що Замовник повністю приймає та погоджується з усіма 

положеннями цього Договору (приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати 

послуг, надання послуг, правами та обов’язками) і рівносильний укладенню договору про 

надання послуг. Датою укладення Договору вважається дата внесення оплати чи завдатку 

Замовником.  

 

Пропозиція (публічна оферта) 

  
   Викладений нижче текст Договору є офіційною публічною пропозицією Фізичної особи – 

підприємця Бучовського Тараса Ігоровича (далі – «Виконавець»), ІПН 2893106537  укласти 

Договір про надання послуг на визначених Договором умовах, згідно обраному переліку послуг.  

   Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами 

дій, передбачених п. 5.1. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами 

всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.  
 

Словник термінів, що використовуються в цьому договорі 
  

а/ Оферта – цей документ «Публічний договір – оферта про надання послуг»   

б/ Акцепт оферти - повне та безумовне прийняття оферти шляхом здійснення Замовником дій, 

вказаних в п.п. 1.1., 2.2.1., 3.1.1.,  цієї оферти. Акцепт оферти, автоматично, створює договір 

оферти.  

в/ Замовник – лице, що здійснило акцепт оферти є таким чином Замовником послуг.  

г/ Договір оферти – договір між Замовником та Виконавцем про надання послуг з організації 

відпочинку дітей.  

 
 

Фізична особа-підприємець Бучовський Тарас Ігорович, який має статус платника  єдиного 

податку, діє, перед іншого, на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 21210000000015279,  далі – 

Виконавець, з однієї сторони та Замовник (далі – «Замовник» або «Батьки»), з другої сторони, 

далі разом – Сторони, уклали цей Договір про нижчевикладене: 

 

1. Предмет Договору 

 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором Виконавець зобов'язується надати 

послуги з організації оздоровлення та відпочинку дитини/дітей Замовника, (далі – послуги), а 

Замовник – вчасно оплатити й прийняти надані послуги. Період надання послуг оприлюднено на 

сайті Виконавця в мережі Інтернет: https://www.tabirwander.com/blank-iy5p1 
 

1.2. Місце надання послуг: відпочинково-оздоровчий табір «Вандер» за адресою: Івано-

Франківська обл., смт. Ворохта, вул. Миру, 57/б, готель «МІМ» (далі – табір або відпочинково-

оздоровчий табір «Вандер»). 
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1.3. Вартість послуг висвітлено на сайті  Виконавця в мережі Інтернет (Вартість послуги 

залежить від дати та тривалості заїзду). https://www.tabirwander.com/blank-iy5p1 

 

2. Права та обов’язки Виконавця 

2.1. Виконавець зобов’язується: 

2.1.1.Здійснити підготовку та забезпечити постійну наявність і належне функціонування,  

впродовж періоду надання послуг, матеріально – технічної бази відпочинково-оздоровчого 

табору «Вандер». 

2.1.2. Надати Замовнику путівку для його дитини до відпочинково-оздоровчого табору «Вандер», 

після попередньої оплати вартості послуг, а також, надати Замовнику ці послуги з додержанням 

умов, прямо вказаних у цьому Договорі, умов, оприлюднених на сайті Виконавця в мережі 

Інтернет http://www.tabirwander.com, вимог законодавства України щодо надання послуг; 

2.1.3. Забезпечити дитині Замовника, під час перебування в таборі: повну безпеку, проживання, 

чотирьохразове харчування, страхування від нещасних випадків, майстер-класи, походи в гори, 

екскурсії, ігри, розваги, тематичні дні, спортивні змагання, тренінги, а також інші види 

активності й відпочинку з додержанням вимог п. 2.1.2 цього Договору; 

2.1.4. За потреби забезпечити належне перевезення дитини Замовника до табору та у зворотньому 

напрямку (трансфер) за додаткову оплату, що оприлюднена на сайті Виконавця в мережі 

Інтернет https://www.tabirwander.com/blank-iy5p1   

 

2.2. Виконавець має право:  

 

2.2.1. На своєчасну оплату наданих  ним послуг  у розмірі та порядку, оприлюднених на сайті 

Виконавця в мережі Інтернет  https://www.tabirwander.com/blank-iy5p1  

 

2.2.2  Не приймати дитину до Табору у разі недотримання Замовником обов'язків,   встановлених 

у  п. 3.1.1. - 3.1.5.  цього Договору.  

 

2.2.3. У випадках, передбачених цим Договором, відрахувати дитину з Табору.  

 

3. Права та обов’язки Замовника 

3.1. Замовник зобов’язується: 

3.1.1. Оплатити Виконавцю 100 % вартості всіх послуг. 

3.1.2. Доставити дитину до Табору або місця збору (в разі замовлення трансферу) та   передати її 

Виконавцю.  

3.1.3. Забрати дитину з Табору  або місця прибуття (в разі замовлення трансферу), після 

закінчення строку перебування у Таборі, що вказаний у путівці, вчасно, та, обов’язково, 

сповістивши про це Виконавця. 

 

3.1.4. Надати Виконавцю довідку за формою 079/у, додаткову інформацію про дитину, якщо вона 

потребує спеціального харчування або додаткового догляду та про наявність у неї тих чи інших 

алергічних реакцій.  

 

  3.1.5. Відпускати дитину до табору здоровою (без явних ознак вірусної інфекції).  

 

https://www.tabirwander.com/blank-iy5p1
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3.1.6. Замовник і дитина зобов'язані дотримуватися умов цього Договору, Розпорядку дня в 

таборі, Правил поведінки дітей в таборі. 

 

3.2. Замовник має право:  
 

3.2.1. Відвідувати дитину у встановлені дні, ознайомитися з умовами його перебування в   таборі. 

 

3.2.2. За власною ініціативою у будь-який час забрати дитину з Табору, обов’язково, 

повідомивши про це Виконавця та написавши письмову заяву на ім’я директора табору.  

 

4. Відповідальність Сторін 

4.1. У разі цілковитого недотримання, зі сторони Виконавця, обов’язків за цим Договором, 

Замовнику буде повернуто всю суму здійсненої ним оплати послуг,  Виконавця. 

4.2. У разі систематичного порушення дитиною Замовника, під час перебування в таборі, 

обов’язків та Правил поведінки дітей в таборі, що прописані на сайті Виконавця в мережі 

Інтернет https://www.tabirwander.com/blank-9 Виконавець має право, в односторонньому порядку, 

розірвати цей Договір (дитина буде змушена повернутися додому) без повернення оплати за 

послуги. Замовник погоджується, що належним доказом порушення є письмові або усні 

свідчення персоналу Виконавця.  
 

4.3. У випадку пошкодження дитиною Замовника майна закладу відпочинку (табору), Замовник 

зобов’язаний відшкодувати завдану шкоду в повному розмірі, якщо одночасно буде також 

доведено, що вона завдана не з вини Виконавця, та/або адміністрації закладу відпочинку 

(табору), та/або особи, яка здійснювала нагляд за дитиною, та/або третіх осіб.  

Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню, визначається відповідно до реальної вартості 

втраченого майна або витрат на його відновлення (ремонт).  

 

4.4. Адміністрація Виконавця не розглядає претензії і не несе відповідальності у разі якщо, 

Замовник, до початку заїзду, письмово не заявив про наявність у дитини якого-небудь 

захворювання. За достовірність наданої інформації Замовник несе персональну відповідальність. 

Виконавець має право відмовити в наданні послуг дитині чи дітям Замовника з наявністю важких 

форм захворювань. 

 

5. Загальні умови 

 

5.1. Прийняттям (акцептом) даної оферти вважається здійснення Замовником дій, прописаних в 

п.п. 1.1., 2.2.1., 3.1.1., цієї оферти. Цими діями Замовник підтверджує, що з умовами цього 

Договору ознайомлений та свідомо їх приймає. 

 

5.2. Акцептом цього Договору оферти Замовник:  

          - надає свою згоду на обробку персональних даних, а також на передачу персональних   

даних третім особам та/або розпорядникам, для виконання даного Договору;  

- підтверджує, що про права як суб’єкта персональних даних відповідно до ст. 8 Закону 

України «Про захист персональних даних» повідомлений.  

- підтверджує, що з даним Договором, правилами та іншими внутрішніми документами 

Виконавця ознайомлений, їх зміст зрозумілий та свідомо з ними погоджується в повному 

обсязі. 

 

  5.3. У випадках, прямо не передбачених умовами цього Договору, відносини Сторін за ним та   

умови надання послуг регулюються законодавством України.  

https://www.tabirwander.com/blank-9


 

  5.4. Замовник підтверджує, що цей договір укладається за згодою батьків/законних 

представників/або другого з батьків, законних представників.  

 

6. Строк дії Договору 

 

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту внесення оплати чи завдатку Замовником і діє до 

повного виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором.  

 

6.2. Цей договір може бути змінений або розірваний за взаємною згодою Сторін, крім випадків 

одностороннього розірвання, передбачених цим Договором. 

 

6.3. Цей Договір діє з дати набрання ним чинності та до остаточного виконання Сторонами своїх 

інших зобов’язань за цим Договором в частині, що стосується останніх. 

 

7. Зміни і доповнення до Договору 

7.1. Доповнення та зміни до цього Договору вносяться тільки у письмовій формі шляхом 

укладення додаткових угод, які підписуються Сторонами цього Договору та становлять його  

невід’ємну частину. 

7.2. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки, за цим Договором, будь – 

яким іншим фізичним чи юридичним особам (третім сторонам) без згоди на це іншої Сторони. 

7.3. Всі зміни та доповнення до цього договору можливі лише за взаємною згодою Сторін, які 

підписуються Сторонами і набувають чинності з моменту їх підписання.  

 

8. Місцезнаходження (адреси) та інші реквізити 

             

ВИКОНАВЕЦЬ  

 

Фізична особа-підприємець 

Бучовський Тарас Ігорович 

Україна,78200, Івано-Франківська обл.,  

м. Коломия, вул. Сковороди, 25 

ІПН 2893106537 

Банківські реквізити: 

UA 88 305299 00000 26007005506624 

в АТ КБ «ПриватБанк»  

МФО 336677  

Тел. +38 (063) 073 54 76 

e-mail: tabirwander@gmail.com 
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