ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
щодо укладення договору про надання послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр дистанційної освіти «Джерело Плюс», в особі директора Карана Вячеслава
Вікторовича, який діє на підставі Статуту, пропонує необмеженій кількості осіб укласти Договір про надання послуг про
наступне.

ТЕРМІНИ
Послуга – цілодобовий доступ до навчального контенту, що надається Виконавцем у формі лекції, уроку, теми або
аудіовізуального твору, спрямований на передачу Клієнту інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для
формування певного ставлення до аналізованого предмету, а також самостійного вироблення певних знань та навичок в
навчальному предметі певного курсу класу, в порядку і на умовах, визначених цим Договором.
Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб
відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.
Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою, яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про
Виконавця та послугу, яка їм надається.
Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору і навчальної
програми.
Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в
цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.
Сторони - Виконавець та Користувач.
Суб’єкт навчання – фізична малолітня/неповнолітня особа, яка проходить дистанційно навчання за пакетом послуги
Виконавця з назвою «СЛУХАЧ».
Пристрій - означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) і / або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ,
здатний здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарне, так і переносне (включаючи, але не
обмежуючись ними: мобільні телефони, смартфони, КПК, і ін.), та має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві послугу в сфері повної загальної середньої освіти, а саме
доступ до навчального контенту (в 1-11 класах на вибір Користувача) в режимі дистанційного самостійного опанування
Користувачем поурочного навчального матеріалу Виконавця за пакетом «СЛУХАЧ» на платній основі, відповідно до умов
цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти і здійснити оплату такої послуги.
1.2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість послуги, яка їм купується.
1.3. Сторони домовилися, що поурочний зміст навчального контенту на сайті Виконавця (назви тем, формат, кількість
навчальних годин відповідно до вимог Державних стандартів) розміщується на сайті Виконавця, з чим Сторони погоджуються.
1.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування
Користувачем придбаної послуги у Виконавця у подальшому.
1.5. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем, отриманих в результаті читання/прослуховування/
перегляду навчального контенту Виконавця та самостійного навчання, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві.

Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в
результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Суб’єкті навчання Користувача.

2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
2.1. Послуга надається у вигляді уроків у формі дистанційного off-line відтворення навчання на пристрої Користувача
(текстові, аудіо та відео файли), відповідно до навчального плану і розкладу занять Виконавця, відповідно до чинного
законодавства в сфері освіти.
2.2. Акцептом даного Договору визнається повна оплата Користувачем вартості послуги і означає повне і беззастережне
прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під цим Договором.
2.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептована, а Договір
укладеним.
2.4. Порядок акцепту:
2.4.1. Користувач знайомиться з умовами оплати.
2.4.2. Користувач переходить в кошик і здійснює оплату.
2.4.3. Послуга надається в дистанційній високо технологічній формі, і перед початком навчання Користувач отримує
посилання для доступу до сайту Виконавця, яке буде надіслано на електронну адресу, вказану Користувачем при покупці
послуги.
2.4.4. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.
2.4.5. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем доступу Замовникові до сайту Виконавця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Виконавець має право:
- отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуги за цим Договором;
- отримати за надану послугу оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором, відповідно до обраного курсу класу.
3.2. Виконавець зобов'язується:
- надати Користувачу послугу в обсязі відповідно до цього Договору;
- інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання послуги, її якості і змісту, про права та обов'язки
Користувача при отриманні послуги;
- забезпечити Користувача посиланням з доступом до навчального поурочного контенту сайту Виконавця.
3.3. Користувач (суб'єкт навчання) має право:
- отримати послугу від Виконавця після повної оплати за цим Договором;
3.4. Користувач (суб'єкт навчання) зобов'язується:
- своєчасно оплатити послугу в розмірах і в строки, встановлені цим Договором;
- виконувати вимоги Виконавця згідно предмета цього Договору;

- за будь-яких обставин не розголошувати третім особам логін та пароль доступу до навчального сайту Виконавця. Доступ
до навчального сайту та можливості користування навчальним сайтом згідно з цим Договором Виконавцем надається
виключно Користувачу та Суб’єкту навчання;
- за будь-яких обставин не розголошувати інформацію, яка відноситься до комерційної таємниці Виконавця, враховуючи та
поважаючи авторські права Виконавця;
- утриматися в процесі дистанційного самостійного навчання від дій, які:
* можуть перешкодити іншим Користувачам;
* можуть завдати шкоду матеріальним цінностям, програмному забезпеченню (software) інших Користувачів та/або
Виконавця;
* принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Користувачів, в тому числі шляхом розміщення інформації
в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер;
* проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання навчальних матеріалів Виконавця або без такої.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. Загальна вартість послуги, надана Користувачу за цим Договором, становить:
4.1.1. За період одного тижня (7 днів) - 250,00 гривень (двісті п'ятдесят гривень 00 коп.);
4.1.2. За період одного місяця (30 днів) – 1 000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 коп.);
4.1.3. У разі вибору періоду, який збігається із заверешенням навчального року (до 01.06.2021 року) – 30,00 гривень (тридцять
гривень 00 коп.) за одну добу.
4.2. Вартість передбаченої цим Договором послуги оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування
на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.
4.3. Розмір оплати встановлюється за період з моменту отримання доступу Користувачем до 1 червня 2021 року, та не може
змінюватися.
4.4. Повернення Користувачем сплачених коштів Виконавцю за цим Договором не передабачено.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до
чинного законодавства України.
5.2. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, розумно і
справедливо відображають розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуги Виконавцем за доступну
плату.
5.3. Виконавець не несе відповідальності, пов'язаної з використанням доступу Користувачем послуги і пов'язаних навчальних
матеріалів, які Користувач використовує самостійно на власний розсуд.
5.4. У разі порушення Користувачем п. 10.1 цього Договору та використання матеріалів навчання не в особистих цілях,
поширення навчальних матеріалів (контенту сайту) Виконавця в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має
право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Користувачеві доступ до дистанційного самостійного
навчання та сайту, без повернення сплачених Користувачем грошових коштів.

6. ФОРС - МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що
не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками,
епідеміями і їх різновидами, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що робить неможливим виконання умов
цього Договору (далі Форс-мажор).
6.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього
Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання
форс-мажору.
6.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форсмажор документи.
6.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою Стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь
період дії Форс-мажору.
6.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі Сторін має право ініціювати припинення Договору.

7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Дія цього Договору припиняється:
7.1.1. За згодою Сторін;
7.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів,
які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.
7.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 3.4, 10.1 цього Договору.
7.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

8. ОБРОБЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
8.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи
прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер,
дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних
даних Виконавця, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна,
оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних
на території України з метою виконання зобов'язань за цим Договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин,
господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на
передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за
цим Договором, які відповідають об'єктивним причинам збору відповідних даних.
8.2. Користувач підтверджує, що його поінформовано про його права, визначені Законом України «Про захист персональних
даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мету обробки і збору персональних даних.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Дана Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до 01.06.2021 року.
9.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості Оферти на свій розсуд. У разі
внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані
можливості на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої
Пропонованої можливості.

10. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
10.1. Навчальні поурочні матеріали (сайт; контент сайту) і будь-яка інформація, що надаються Виконавцем в рамках послуги
на сайті Виконавця, Користувач може використовувати виключно тільки для особистого некомерційного використання.
10.2. Користувач погоджується створити і використовувати тільки один акаунт (обліковий запис) і не передавати третім особам
доступ або облікові дані для доступу до нього.
10.3. Використання послуги не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувану
послугу Виконавця та на сайт з навчальним контентом Виконавця.

11. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ
11.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.
11.2. Сторони усвідомлюють, що послуга надається Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України.
11.3. З огляду на п.10.2 даного Договору, місцем виконання даної угоди і місцем надання послуги Сторони домовилися
вважати Україну.
11.4. Акцептуючи дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть
розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується,
що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.
11.5. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності
користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають
на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.
11.6. У всіх випадках, які не передбачені цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.7. Цей Договір складений українською мовою.
11.8. Якщо одне з положень цього Договору стає недійсним, це не впливає на дійсність інших положень даного Договору.

