ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання фізкультурно - спортивних послуг

Фізична особа-підприємець Подовжня Катерина Григорівна, яка діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 20680000000046995 від 22.07.2020 р. (далі – «Виконавець»), керуючись ст. 633, 634, 641,
642 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (далі – «Замовник»/»Клієнт») прийняти (акцептувати) цю пропозицію
(публічну оферту) та укласти Публічний договір про надання фізкультурно-спортивних послуг (далі – Договір) на наступних умовах приєднання до
цього Договору:
Терміни, які використовуються в Договорі:
Акцепт - повне й безумовне прийняття Замовником умов Публічної оферти, викладених в цьому Договорі. Моментом Акцепту вважається надання
Виконавцю заповненої Замовником Заяви-приєднання та оплата Замовником повної вартості обраної ним Клубної Картки.
Замовник (Клієнт) – правоздатна та дієздатна фізична особа, що прийняла умови Договору, ознайомлена з Правилами Клубу, зобов'язується їх
дотримуватися та надала згоду на обробку своїх персональних даних.
Заява-приєднання – затверджений Виконавцем письмовий зразок документа, шляхом підписання якого Замовник підтверджує факт прийняття
Публічної оферти про приєднання до цього Договору, ознайомлення та погодження з його умовами. У заяві-приєднання вказується дані Замовника:
прізвище, ім'я, по-батькові, адреса місця реєстрації, електронна адреса, контактний телефон, паспортні данні, тип та вид обраної Клубної картки, строк
її дії та за необхідності інша додаткова інформація.
Клубна картка – пластикова карта, яка надається Замовнику на підставі укладеного з Виконавцем Договору, що ідентифікує особу як Замовника
Послуг та є виключною перепусткою для проходу на територію Клубу. Клубна картка містить інформацію про обрану Замовником категорію Послуг.
Послуги – фізкультурно-спортивні послуги, які надаються Виконавцем Замовнику відповідно до категорії Клубної картки Замовника протягом строку
дії такої картки.
Правила Клубу – правила відвідування Клубу, обов'язкові для всіх Клієнтів Клубу, що є невід'ємною частиною цього Договору та викладені в Додатку
1 до Договору.
Прейскурант – письмовий документ, який містить у собі перелік та вартість послуг, вартість Клубних карток та іншу інформацію, передбачену цим
Договором.
Публічна оферта – пропозиція Виконавця викладена на сайті Виконавця та/або розміщена на інформаційному стенді у спортивному клубі CFHub,
адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти Договір на запропонованих Виконавцем умовах.
Публічний договір – договір про надання фізкультурно-спортивних послуг, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах встановленої
Виконавцем Публічної оферти.
Сайт Виконавця – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Internet за адресою https://cfh.com.ua, яка є одним з основних джерел інформування
Замовника.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику фізкультуро - спортивні послуги (далі за текстом - «Послуги») у спортивному клубі
Central Fitnes Нub (далі також – CFHub або Клуб), що розташований за адресою: м.Київ, вул. Жилянська, 97-Б, а Замовник зобов’язується прийняти та
оплатити ці Послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
1.2. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений з Правилами Клубу, Прейскурантом та іншими внутрішніми
(локальними) документами Виконавця, розміщеними на сайті Виконавця та/або інформаційному стенді Клубу, якими регламентовано порядок та умови
відвідування Клубу та зобов’язується їх неухильно дотримуватися, а у разі їх порушення - нести відповідальність відповідно до умов цього Договору
та чинного законодавства України.
1.3. Виконавець надає Послуги Замовнику, які відповідають категорії Клубної Картки Замовника. Обсяг і види Послуг та категорії Клубних Карток
наведено у Правилах.
2.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ

2.1. Послуги надаються Замовнику Виконавцем виключно при наявності у Замовника Клубної Картки, що надає доступ до Клубу та Послуг в обсязі,
передбаченому категорією Клубної Картки. Клієнт також має право на отримання додаткових послуг, що надаються у Клубі та замовляються й
оплачуються Замовником окремо.
2.2. Послуги, в тому числі включають в себе надання Замовнику права присутності в Клубі, користування спортивним обладнанням (тренажерами,
снарядами, інвентарем) Клубу, а так само спеціально обладнаними приміщеннями Клубу (залами, душовими, роздягальнями); забезпечення присутності

в Клубі кваліфікованого персоналу (в т.ч. тренерів-інструкторів); надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг про правила та способи
користування тренажерами, снарядами, інвентарем, а так само іншої інформації, необхідної для обрання Замовником оптимального для нього режиму
тренування.
2.3. Порядок та початок надання Послуг визначаються Правилами Клубу, наведеними у Додатку № 1, що є невід’ємною частиною цього Договору.
2.4. Категорія Клубної картки та строк її дії вказуються на електронному чипі Клубної Картки. Замовник має право перевірити ці дані у адміністратора
на рецепції Клубу. Після закінчення дії Клубної Картки вважається, що Послуги Замовникові надані належним чином та в повному обсязі.
2.5. Години відвідування Клубу Замовником встановлюються у відповідності до типу Клубної Картки та Правил. Відвідуванням Замовником Клубу
вважається його перебування на території Клубу та/або ідентифікація його як Замовника, на рецепції Клубу.
2.6. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: визначення уповноваженими органами
певних днів святковими (неробочими) або вихідними, встановлення ними обмежень, що унеможливлюють повністю або частково надання Виконавцем
Послуг по Договору; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов'язаних з технічним та/або санітарним станом приміщення Клубу та прилеглих до
нього територій, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоди Замовнику або нести загрозу його життю чи здоров'ю. Про такі зміни
розкладу адміністрація Виконавця повідомляє Замовника шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Виконавця або будь-яким іншим
можливим способом. Такі зміни не є односторонньою зміною Виконавцем умов Договору та такими, що здійснюються на його власний розсуд. В
такому випадку Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності та не вважається таким, що порушив свої зобов’язання за Договором.
2.7. Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після оплати Клубної Картки він відмовиться від Договору, кошти сплачені згідно Договору
поверненню не підлягають.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Замовник має право:
3.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченому цим Договором та Правилами у відповідності до категорії Клубної Картки, обраної
Замовником за цим Договором;
3.1.2. Замовляти Додаткові Послуги, передбачені Правилами, в порядку визначеному цим Договором;
3.1.3. Змінити категорію належної йому Клубної Картки на вищу, за умови здійснення відповідної доплати, визначеної Виконавцем;
3.1.4. Заморожувати (призупиняти дію) Клубну Картку, якщо це передбачено категорією Клубної Картки Замовника;
3.1.5. Отримувати від Виконавця роз’яснення щодо умов цього Договору та Правил;
3.1.6. Вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за цим Договором;
3.1.7. За погодженням з Виконавцем збільшити обсяг Послуг. У такому разі Замовник повинен здійснити доплату, згідно Прейскуранту, чинному на
дату здійснення додаткової оплати;
3.2. Замовник зобов’язаний:
3.2.1. Вчасно та у повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором, які відповідають обраній Замовником категорії Клубної Картки;
3.2.2. Завчасно та у повному обсязі сплачувати додаткові Послуги, обрані Замовником;
3.2.3. Не передавати Клубну Картку іншим особам для її використання у Клубі (кожна клубна Картка є «іменною»);
3.2.4. Відвідувати Клуб в межах його робочого часу згідно з графіком, визначеним у Правилах та у відповідності до категорії Клубної Картки Замовника.
У випадку порушення цього пункту з Замовника стягується штраф згідно Прейскуранту Клубу;
3.2.5. Охайно та дбайливо ставитись до обладнання та іншого інвентарю Виконавця;
3.2.6. Самостійно стежити за своїми речами, не залишати їх без нагляду. Виконавець не несе відповідальності за втрату або псування речей Замовника;
3.2.7. Нести відповідальність за шкоду, заподіяну майну Клубу та/або третім особам, які відвідують Клуб, а також нести відповідальність за свої дії під
час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану особами Замовника, за яких він відповідає;
3.2.8. Дотримуватись умов цього Договору, Правил та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови
відвідування Клубу;
3.2.9. Надати Виконавцю документ, що посвідчує особу Замовника (паспорт/закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини (якщо вона буде
відвідувати заняття у Клубі) з метою оформлення Клубної картки;
3.2.10. Надати Виконавцю довідку лікаря, щодо відсутності протипоказань для користування Замовником Послугами Клубу.
3.2.11. Виконувати настанови тренерів Клубу під час занять.
3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Вимагати від Замовника сплати вартості Послуг, відповідно до умов цього Договору;
3.3.2. Вимагати від Замовника дотримання умов цього Договору та Правил, інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, якими регламентовано
порядок та умови відвідування Клубу;
3.3.3. Не дозволяти Замовнику вхід до Клубу, при відсутності в останнього Клубної Картки;
3.3.4. Робити зауваження Замовнику у разі порушення ним Правил. У разі, якщо порушення сталося два рази і більше - видалити Замовника з приміщення
Клубу. При систематичному порушенні (два і більше разів) Замовником Правил Виконавець мас право позбавити Замовника права відвідувати Клуб
без повернення грошових коштів, сплачених за цим Договором. В такому випадку Клубна Картка Замовника блокується та вилучається, про що
співробітники Виконавця складають відповідний Акт;
3.3.5. Не допускати Замовника до приміщення Клубу, якщо зовнішній вигляд Замовника дає підстави вважати, що Замовник перебуває у стані
алкогольного сп’яніння та/або під впливом будь-яких наркотичних речовин та/або під впливом медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку та
реакцію Замовника;
3.3.6. Вимагати від Замовника відшкодування завданих ним Виконавцю збитків чи спричиненої шкоди, якщо не буде доведено, шо це сталося не з вини
Замовника;
3.3.7. За існування обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) призупиняти надання Послуг та переносити їx на інший час, з призупиненням
Клубної Картки до дати припинення форс-мажорних обставин;
3.3.8. Запроваджувати нові види Послуг (в тому числі вводити нові категорії Клубних Карт) без погодження з Замовником;
3.3.9. У випадку неможливості надання замовленої Послуги Виконавець має право запропонувати на вибір Замовнику додаткові Послуги аналогічної
якості у вигляді додаткових відвідувань Клубу. У такому разі, якщо Замовник не використає такі додаткові Послуги або використає їх не у повному
обсязі, дія Клубної Картки припиняється і зобов’язання Виконавця за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі;
3.3.10. У разі наявності підстав вважати, що Послуги можуть мати негативний вплив на Замовника в силу його індивідуальних особливостей або стану
здоров’я вимагати від Замовника надання інформації та документів, що мають відношення до надання Послуг, та до моменту надання Замовником
лікарського висновку, що це спростовує, відмовити в доступі до занять шляхом блокування Клубної картки.
3.3.11. В односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, Правил, Прейскуранту, тощо. Такі зміни набувають чинності з дати визначеної
Виконавцем, але в будь-якому випадку не раніше дати їх розміщення на Сайті Виконавця та/або на інформаційному стенді Клубу.
3.3.12. Змінювати розклад групових занять в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття, про що розміщувати відповідну інформацію на
Сайті Виконавця та/або на інформаційному стенді Клубу.
3.3.13. Здійснювати відео- та аудіо- нагляд у приміщеннях Клубу та прилеглих до нього територіях, а також відео- та аудіо- фіксацію усіх дій персоналу
Виконавця та відвідувачів Клубу, без спеціальної згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики).
Використовувати результати відео- та аудіо- фіксації у відповідності до чинного законодавства України, в т.ч. як докази у спірних питаннях;
3.3.14. У випадках, передбачених цим Договором відмовити у подальшому у наданні Послуг та розірвати цей Договір в односторонньому порядку,
письмово або електронним листом сповістивши про це Замовника в строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати розірвання. Відлік строку

розпочинається з дати відправлення Виконавцем Замовнику повідомлення про розірвання. В такому випадку дія Договору припиняється з дати
зазначеної у повідомленні Виконавця.
3.4. Виконавець зобов’язаний:
3.4.1. Надавати Замовнику сплачені ним Послуги відповідно до категорії обраної ним Клубної Картки;
3.4.2. Забезпечити надання Послуг відповідної якості, яка відповідає умовам цього Договору;
3.4.3. Підтримувати функціонування обладнання та інвентарю, а також допоміжних приміщень, призначеного для використання Замовником;
3.4.4. Подовжити строк дії Клубної Картки у випадках, передбачених цим Договором та Правилами.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість Послуг за цим Договором відповідає категорії обраної Замовником Клубної картки згідно затвердженого Виконавцем Прейскуранта.
4.2. Замовник сплачує вартість Послуг у національній валюті України гривні.
4.3.Додаткові послуги оплачуються Замовником окремо за цінами, встановленими у затвердженому Виконавцем Прейскуранті, чинному на дату
здійснення додаткової оплати.
4.4.Підтвердженням оплати Договору є чек або квитанція про оплату, видана Замовнику банком або будь-якій інший платіжний документ, що
підтверджує сплату коштів за Договором та факт зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
4.5.Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після укладення цього Договору або/та після активації придбаної Клубної Карти Замовник відмовиться
від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку або якщо розірвання Договору відбудеться Виконавцем через порушення
Замовником Договору, кошти, сплачені Замовником у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають і зараховуються як оплата
вартості активації Клубної картки.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним
законодавством України.
5.2. Замовник несе матеріальну відповідальність за заподіяні Виконавцю збитки та спричинену шкоду у повному розмірі. У разі заподіяння Замовником
Виконавцеві збитків останнім складається Акт, який підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Замовника від підписання
Акту, Виконавець підписує його в односторонньому порядку з приміткою про відмову Замовника від підписання. Замовник протягом 5 (п'яти)
календарних днів на підставі Акту зобов'язаний відшкодувати заподіяні Виконавцю збитки та спричинену шкоду в повному обсязі, в іншому випадку
сума збитку в безакцептному порядку вираховується Виконавцем із вартості Послуг, з наступним пропорційним скороченням терміну дії Клубної
Картки.
5.3. Якщо Замовник своєю поведінкою систематично порушує права і законні інтереси інших відвідувачів Клубу та/або працівників Виконавця, розклад
занять та/або перешкоджає нормальному здійсненню діяльності Клубу, ігнорує законні вимоги працівників Виконавця, порушує приписи лікарів та/або
режим лікування та/або самоізоляції пов'язаний з обмеженнями у фізичних навантаженнях, а також у разі наявності простроченої заборгованості з
оплати послуг, Виконавець має право попередити Замовника про можливість дострокового розірвання Договору в односторонньому порядку, та у разі
подальшого порушення (порушень) відмовити Замовнику у наданні Послуг та у допуску до Клубу та розірвати цей Договір в односторонньому порядку
за ініціативою Виконавця без повернення Замовнику сплачених коштів.
5.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки, шо можуть мати місце у випадку, якщо Замовник має протипоказання щодо
отримання Послуг за станом свого здоров’я. Замовник самостійно визначає можливість за станом здоров’я користуватися Послугами. Виконавець не
несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров’я Замовника, якщо воно погіршилося в результаті захворювання, травми або іншого
розладу здоров’я спричиненого відвідуванням Клубу. Виконавець не несе відповідальності за отриману Замовником травму на території Клубу, в тому
числі у випадку, якщо причиною завдання шкоди здоров’ю стало некоректне використання Замовником тренажерів, обладнання, порушення Правил.
5.5. Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності, спричинені проведенням сезонних, профілактичних або аварійних робіт комунальними
службами, а також за дії третіх осіб.
5.6. За прострочення сплати будь-яких платежів передбачених цим Договором, Замовник сплачує на користь Виконавця пеню у вигляді подвійної
облікової ставки Національного банку України від вартості простроченого платежу, за кожен день прострочення виконання зобов’язання.
5.7. Виконавець не несе відповідальності за досягнення чи недосягнення Замовником спортивних результатів, яких він бажав досягти в результаті
відвідування занять в Клубі.
5.8. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням, або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю
та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по Договору у разі виникнення обставин
непереборної сили (форс-мажорних обставин), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін, і безпосередньо впливають
на виконання Сторонами своїх зобов’язань по Договору.
6.2. До форс-мажорних обставин належать в тому числі, але не виключно: аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія (пандемія), епізоотія, війна, воєнні
дії, проведення антитерористичної операції, масові заворушення, рішення органів влади, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань,
по Договору; дії власників приміщення, де розташований Клуб, у тому числі дії, які призвели до втрати Виконавцем права щодо розміщення Клубу;
ремонтно-профілактичні роботи в приміщенні, де розташований Клуб, проведення яких не було заплановано Виконавцем.
6.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5
(п’яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону будь-яким доступним засобом зв’язку з подальшим підтвердженням
шляхом направлення письмового повідомлення/електронною поштою за реквізитами зазначеними в Договорі / Заяві-приєднання.
6.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, що видаються Торгово-промислової палатою України або
іншим компетентним органом, уповноваженим засвідчувати обставини непереборної сили.
6.5. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 30 календарних днів, кожна із Сторін має право на розірвання даного Договору і не несе
відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 10 днів до розірвання.
6.6. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за Послуги, які були надані до настання форс-мажорних обставин.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ
7.1. Цей Договір набирає чинності з дати його акцепту Замовником, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Замовникові виникають
з моменту активації Клубної Картки, та діє до останнього дня строку дії Клубної Картки. Строк дії Договору дорівнює строку дії Клубної картки
7.2. Активація Клубної Карти відбувається у відповідності до умов цього Договору та Правил.
7.3. Зміни та доповнення до Договору та додатків, до нього вносяться Виконавцем самостійно, шляхом розміщення їх на сайті Виконавця та\або
інформаційному стенді Клубу. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем, Замовник має право розірвати Договір шляхом
направлення чи особистого подання Виконавцю письмової заяви протягом 7 (семи) календарних днів з дня їх внесення (розміщення). У разі, якщо
після спливу встановленого строку, письмових заяв про незгоду від Замовника не надійде на адресу Виконавця, зміни вважаються акцептованими
Замовником. При цьому укладання будь-яких додаткових угод не вимагається.

7.4. Цей Договір може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього в порядку, передбаченому цим Договором. У випадку
односторонньої відмови від цього Договору Замовником, грошові кошти, сплачені ним за Договором, поверненню не підлягають.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Якщо Замовник не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну Карту або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження,
хвороби та/або внаслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної Карти не змінюється, грошові кошти, сплачені Замовником, за цим Договором,
поверненню не підлягають, якщо інше не зазначено в цьому Договорі.
8.2. У разі виникнення випадків, передбачених п. 8.1. цього Договору, Замовник може скористатися послугою призупинення дії Клубної Карти у
порядку, передбаченому Правилами.
8.3. Замовник погоджується з тим, що надані ним Виконавцю персональні дані Замовника, необхідні для ідентифікації особи Замовника та є
добровільним волевиявленням Замовника щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання з метою укладання та виконання
цього Договору, включення їх до відповідних баз персональних даних Виконавця, повідомлення Замовника про всі зміни, які можуть відбутися в
роботі Клубу, рекламні пропозиції Клубу.
8.4. Перебування дітей на території Клубу регламентується Правилами. Замовник зобов’язується забезпечити неухильне дотримання дитиною Правил
перебування дітей на території Клубу і несе особисту відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть мати місце під час перебування
дитини на території Клубу.
8.5. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує, що він свідомо погоджується на всі умови Договору і зобов’язаний їх неухильно
дотримуватися; ознайомлений з Прейскурантом Виконавця та Правилами; стан здоров’я Замовника та/або стан здоров’я дитини Замовника дозволяє
йому та/або його дитині користуватися Послугами Виконавця у відповідності до цього Договору; Замовник та/або його дитина не мають
протипоказань щодо занять спортом та фізичними навантаженнями; інформація надана Замовником Виконавцю відповідно до цього Договору є
достовірною. У випадку зміни інформації, що була надана Виконавцю на виконання цього Договору, Замовник зобов’язаний якнайшвидше
повідомити Виконавця про такі зміни. Відповідальність за несвоєчасне повідомлення покладається на Замовника.
8.6. Цей Договір складений українською мовою.
8.7. Усі Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.
8.8. Будь-які листи, повідомлення, інші відправлення стосовно цього Договору, вважаються надісланими належним чином, якщо вони надіслані за
реквізитами, зазначеними у цьому Договорі та Заяві-приєднання.
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