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Договір про надання послуг організованого 

заміського спортивно-розважального відпочинку 

 

«___» _________ 2021 року                 c.Нові Петрівці 

 

Фізична особа – підприємець Степанова Світлана Миколаївна, 

РНОКПП: ___________, місце реєстрації: _____________________________________, 

(далі – «Виконавець») з однієї сторони, та ПІП, паспортні дані, місце реєстрації (далі – 

«Замовник») з іншої сторони, які разом за текстом цього Договору іменуються «Сторони», 

уклали Договір про надання послуг організованого заміського спортивно-розважального 

відпочинку (далі – «Договір») про наступне: 

1. Предмет договору 

1.1. Виконавець у порядку та на умовах, визначених Договором, зобов’язується 

надати Замовнику або визначеній Замовником особі (далі – «Учасник»), комплекс послуг 

організованого заміського спортивно-розважального відпочинку (далі – «Послуги») 

відповідно до Путівки, а Замовник зобов’язується надати копію докумету, який 

підтверджує пільгову категорію, яка є підставою отримання безкоштовної путівки та 

виконати умови, визначені у Договорі. 

1.2. Обсяг Послуг, місцезнаходження організованого відпочинку, яке є місцем 

надання Послуг (далі – «дитячий табір Eurocamp»), строки надання Послуг та їх підстави 

визначені в Умовах надання Послуг, які є Додатком № 1 до Договору. 

2. Загальні положення 

2.1. Підставою укладення Договору є заповнення та відправлення Замовником 

Анкети (Додаток № 3 до Договору), яка містить: (a) відомості про Замовника (прізвище, 

ім’я та по батькові, дані паспорту громадянина України, ідентифікаційний номер, місце 

проживання, номер телефону та адресу електронної пошти); (b) відомості про Учасника 

(прізвище, ім’я та по батькові, його дату народження); (c) обрану Замовником дату заїзду, 

період надання Послуг, перелік обмежень, пільгова категорія, а також здійснення інших 

дій, визначених у розділі 3 цих умов. 

2.2. Укладаючи Договір, Замовник визнає повне і беззастережне прийняття ним 

усіх умов, визначених Договором, з урахуванням відомостей, зазначених у Анкеті, без 

будь-яких винятків і/або обмежень. 

2.3. Умови, визначені Договором, а також умови надання Послуг, визначені 

Замовником у Анкеті, складають Договір. Договір може бути укладений виключно у 

порядку, визначеному ним. При цьому Замовник не може запропонувати Виконавцю свої 

умови Договору або укласти його у спосіб, що не відповідає цим умовам. 

3. Момент укладення договору 

3.1. Для укладення Договору Замовник заповнює та направляє Виконавцю Анкету 

відповідно до пункту 2.1 цього Договору. 

3.2. Виконавець переглядає Анкету та у разі можливості надання Послуг в 

обумовлені Замовником в Анкеті строки, або в інші узгоджені між Сторонами строки 

підтверджує Замовнику укладення Договору на пільгових умовах.  

3.3. Направлена Замовником Анкета на пошту eurocampcamp@gmail.com чи 

месенджер Telegram, її підтвердження Замовником, ознайомлення Замовником з даним 

Договором є свідченням того, що Договір укладено. 

mailto:eurocampcamp@gmail.com
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3.4. Путівка в електронному форматі буде надіслана Замовнику на узгоджений 

месенджер чи електронну пошту після підтвердження Виконавцем Замовнику можливості 

надання Постуг, надсилання сканкопії Договору з підписом Замовника за 10 днів до дня 

надання Послуг. 

4. Права та обов’язки сторін 

4.1. Виконавець відповідно до Договору зобов’язується: 

4.1.1. забезпечити надання Послуг зі щоденної спортивно-розважальної Програми в 

групі, у складі якої перебуватиме Замовник або визначена Замовником особа (Учасник), 

під керівництвом педагогів-організаторів протягом строку, визначеного у Путівці; 

4.1.2. забезпечити перебування, проживання та харчування Учасника у дитячому 

таборі «Eurocamp» на території Національного парку Межигір’я відповідно до правил, 

встановлених дитячим табором; 

4.1.3. організувати навчальний процес з  англійської мови спільно з 

представниками Відокремленого підрозділу ВМГО «АЙСЕК В УКРАЇНІ» (Міжнародної 

молодіжної організації “AIESEC”), забезпечити для проведення занять аудиторією 

(приміщенням), що відповідає санітарним нормам і правилам, належною навчальною 

Програмою та інформаційними матеріалами, необхідними для вдосконалення 

комунікативних навиків з іноземної мови; 

4.1.4. організувати на території дитячого табору «Eurocamp» проведення 

різноманітних розважальних та спортивних заходів, занять з розвитку особистих якостей 

Учасника за участю та під наглядом кваліфікованих фахівців; 

4.1.5. забезпечити цілодобовий нагляд перебування Учасника у дитячому таборі 

«Eurocamp»; 

4.1.6. забезпечити можливість надання Учаснику первинної медичної допомоги у 

дитячому таборі «Eurocamp», у разі такої необхідності; 

4.1.7. у разі необхідності забезпечити соціально-психологічний супровід 

(спостереження в період адаптації, індивідуальні бесіди, психологічну діагностику) 

Учасника кваліфікованим фахівцем та надати інформацію про результати цих дій 

Учаснику (якщо такі було проведено). 

4.2. Виконавець відповідно до Договору має право: 

4.2.1. до початку надання Послуг, а також у процесі їх надання, зокрема, якщо це 

зумовлено обставинами, які знаходяться поза впливом Виконавця (хвороба, форс-мажорні 

обставини, зміна погодніх умов, зміна умов праці та ін.), змінювати осіб, під керівництвом 

яких проводяться заняття з іноземної мови, а також корегувати Програму організованого 

відпочинку; 

4.2.2. у процесі надання Послуг залучати третіх осіб, залишаючись відповідальним 

перед Замовником за їх якість; 

4.2.3. припинити надання Послуг шляхом розірвання Договору в односторонньому 

порядку без будь-якої компенсації Замовнику за неодержані Послуги та інших витрат, 

пов’язаних, в тому числі і з прибуттям до табору, тощо, у разі грубого порушення 

Учасником Правил перебування на території дитячого табору «Eurocamp», які є Додатком 

2 до Договору, та будь-яких інших грубих порушень, що можуть нанести шкоду іншим 

особам та/або діловій репутації Виконавця. 

4.3. Замовник відповідно до Договору зобов’язаний: 

4.3.1. забезпечити послуги транспортування для Учасника дитячого табору 

«Eurocamp» у день заїзду до центрального входу в Національний парк «Межигір’я» у 
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відповідний час. У разі непередбачуваних обставин Замовник зобов’язується попередити 

Виконавця про запізнення.  

4.3.2. забезпечити дотримання Учасником Правил перебування на території 

дитячого табору «Eurocamp», які є Додатком 2 до даного Договору, та інших правил та 

інструктажів, з якими буде ознайомлений Замовник та Учасник до початку надання 

Послуг; 

4.3.3. надати необхідні копії документів, у строки та в порядку, що встановлені 

Договором; 

4.3.4. не пізніше дня заїзду надати Виконавцю:  

а) копію свідоцтва про народження чи паспорта Учасника та копію паспорта 

Замовника; б) довідки про стан здоров’я, профілактичні щеплення та епідеміологічне 

оточення, які підтверджують стан здоров’я Учасника в) документ, що підтверджує 

пільгову категорію;  

4.3.5. дотримуватися вимог дитячого табору, Правил перебування на території 

дитячого табору та забезпечити виконання та дотримання таких умов Учасником; 

4.3.6. у разі наявності будь-яких обмежень для Учасника, пов’язаних зокрема з 

особливостями харчування (обмеження споживання окремих продуктів), розвагами, 

знаходженням у водоймі (басейні), фізичними навантаженнями, перебуванням на сонці 

тощо, або наявності захворювань (якщо з таким захворюванням допускається перебування 

у дитячому таборі), повідомити Виконавця про такі обмеження та/або захворювання в 

момент укладення Договору у письмовій формі; 

4.3.7. забезпечити відправлення (приїзд) та перебування Учасника у дитячому 

таборі «Eurocamp» у здоровому стані, без будь-яких захворювань, в охайному вигляді і 

чистому одязі. 

4.4. Замовник відповідно до Договору має право: 

4.4.1. отримувати Послуги у порядку та на умовах, встановлених Договором; 

4.4.2. вимагати безпечне для Учасника перебування та відвідування розважальних 

заходів на території дитячого табору «Eurocamp»; 

5. Підстава надання безкоштовних Послуг  

5.1. Підставою отримання безкоштовної Путівки є можливість надання копії чи 

оригіналу документу, який підтверджує пільгову категорію Учасника не пізніше дня 

заїзду у дитячий табір. Договір надсилається на електронну пошту Замовника або у 

месенджері Telegram за вказаним номером в Анкеті Замовника.  

5.2. Договір має бути підписаний Замовником протягом семи календарних днів з 

дати його отримання від Виконавця, і у будь-якому разі не пізніше дати початку надання 

Послуг. 

5.3. Днем початку надання Послуг є дата початку періоду їх надання, визначена у 

Анкеті та погоджена Виконавцем. 

6. Відмова від Послуг  

6.1. Замовник має право відмовитись від Послуг в односторонньому порядку на 

умовах, встановлених цим розділом. 

6.2. Відмова Замовника від Послуг відповідно до цього розділу має наслідок 

розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дня отримання відмови Замовника. 
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6.3. Наведена у цьому розділі відмова вважається отриманою Виконавцем у разі 

направлення такої відмови засобами електронного поштового зв’язку або телефонного 

зв’язку.  

7. Відповідальність та форс-мажор 

7.1. За невиконання, неналежне виконання або порушення зобов’язань за 

Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством 

України. 

7.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, передбачені Договором, повинна усунути 

такі порушення у найкоротший строк. 

7.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення умов Договору якщо 

такі порушення спричинені настанням обставин непереборної сили, тобто таких, які 

перебувають поза межами розумного контролю та впливу Сторін та перешкоджають 

повному або частковому виконанню своїх зобов’язань за Договором (форс-мажор). До 

таких обставин належать: стихія, страйк, суспільно небезпечні діяння третіх осіб, 

оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, епідемія, карантин, 

заборона на проведення заходів, революція, заколот, повстання, масове заворушення, 

саботаж, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нестача води через погодні чи 

природні умови, відключення електроенергії внаслідок раптового пошкодження 

електромереж тощо. У разі настання таких обставин Сторона, яка в силу цих обставин не 

може виконати свої зобов’язання, зобов’язується повідомити іншу Сторону у день 

виникнення таких обставин. 

7.4. У разі якщо обставини непереборної сили, наведені у пункті 7.3 Договору, 

тривають понад 60 днів будь-яка зі Сторін має право вимагати розірвання цього Договору. 

7.5. Строк виконання зобов’язань Сторін за Договором продовжується на строк 

існування обставин непереборної сили, наведених у пункті 7.3 Договору, за умови, що такі 

обставини унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань. 

7.6. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за несприятливі наслідки, які 

настали у зв’язку з неповідомленням Замовника про існуючі у Учасника обмеження, 

зокрема обмеження медичного характеру або особливості харчування. 

7.7. Укладенням Договору Замовник бере на себе відповідальність за будь-які дії 

Учасника та будь-які нанесені Учасником збитки, якщо такі дії було здійснено (завдано 

збитків) протягом строку надання Послуг. Замовник також несе повну фінансову 

відповідальність за будь-які дії Учасника, що призвели до псування або знищення майна 

Виконавця, майна дитячого табору «Eurocamp» та/або майна третіх осіб. У разі нанесення 

Замовником або Учасником будь-яких збитків майну, що використовуватиметься у 

процесі надання Послуг, Замовник зобов’язується відшкодувати Виконавцю такі збитки у 

повному обсязі протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання повідомлення Виконавця 

про необхідність такого відшкодування. У цьому випадку Виконавець на вимогу 

Замовника надає копії належних документів, якими встановлено розмір збитків та 

підтверджується їх відшкодування третім особам. Такими належними документами 

можуть бути платіжні доручення, прибуткові касові ордери, розписки тощо. Документом, 

яким встановлюється факт завдання збитків Учасником та їх розмір є акт, складений за 

участю Виконавця (або його представника). 

7.8. Сплата компенсації Замовником Виконавцю здійснюється у спосіб, визначений 

Виконавцем у відповідному повідомленні. 
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8. Строк дії договору та порядок його розірвання 

8.1. Договір набирає чинності з моменту вчинення Сторонами усієї сукупності дій, 

визначених розділом 3 цього Договору, та діє до повного виконання Сторонами своїх 

зобов’язань за Договором. 

8.2. Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін. 

8.3. Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом 

направлення Виконавцю відмови на умовах та у порядку, передбачених розділом 6 

Договору. Договір може бути розірваний з ініціативи Виконавця у разі виникнення будь-

якої з обставин, зазначених у пункті 8.4 цих умов.  

8.4. Договір може буди розірваний з ініціативи Виконавця у разі настання будь-якої 

з таких обставин: 

8.4.1. порушення Учасником правил перебування у дитячому таборі «Eurocamp»; 

8.4.2. невиконання Учасником заходів безпеки, включаючи самовільний вихід з 

території дитячого табору «Eurocamp»; 

8.4.3. порушення Учасником розпорядку дня, дисципліни, норм поведінки у 

дитячому таборі «Eurocamp»; 

8.4.4. грубе порушення Учасником правил поведінки, зокрема вчинення Учасником 

вимагання, погроз, крадіжок (у тому числі, дрібних) здійснення інших дій, які можна 

розцінювати як хуліганські; 

8.4.5. нанесення Учасником моральної або фізичної шкоди Виконавцю чи третім 

особам, що перебувають на території дитячого табору «Eurocamp»; 

8.4.6. пошкодження Учасником майна, що використовуватиметься у процесі 

надання Послуг; 

8.4.7. виявлення прихованого Замовником діагнозу (захворювання) Учасника, що 

може призвести до виникнення небезпечного для життя стану та є протипоказанням до 

прийому у табір, а також погіршення самопочуття Учасника у зв’язку із таким 

захворюванням; 

8.4.8. погіршення самопочуття Учасника, внаслідок чого Учасник потребує 

медичної допомоги. 

8.5. Розірвання Договору з ініціативи Виконавця здійснюється шляхом  

направлення відповідного повідомлення Замовнику. У такому випадку Замовник 

зобов’язаний прибути за викликом Виконавця, який може здійснюватися, зокрема, 

засобами телефонного зв’язку, на територію Національного парку «Межигір’я» для 

отримання зазначеного у цьому пункті повідомлення Виконавця про розірвання Договору. 

У разі неприбуття, невиходу на зв’язок або будь-якого іншого ухилення Замовника від 

отримання повідомлення Виконавця про розірвання Договору, Виконавець має право 

направити таке повідомлення за місцем проживання Замовника, зазначеного у Анкеті, 

засобами поштового зв’язку або шляхом залучення кур’єрської служби. За підсумком 

розірвання Договору відповідно до цього пункту Замовник є відповідальним за 

перевезення Учасника до місця його постійного проживання. У такому випадку Договір 

вважається розірваним з дня здійснення (вручення або направлення) Виконавцем 

Замовнику повідомлення про розірвання Договору. 

8.6. У разі настання обставин, визначених пунктом 8.4.7. Договору, Сторони мають 

право домовитися про продовження надання Послуг після усунення вказаних обставин, в 

тому числі в інший, узгоджений Сторонами, період на ту кількість днів, в які Послуги не 

надано. 
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8.7. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця на підставі пунктів 

8.4.1. – 8.4.7. (виявлення прихованого Замовником діагнозу (захворювання) Учасника, яке 

є в переліку протипоказань, зазначених на сайті eurocamp.ua) Договору відшкодування 

будь-яких витрат не здійснюється. 

9. Вирішення спорів 

9.1. Усі спори та розбіжності, що виникнуть у процесі виконання умов Договору 

або у зв’язку з їх тлумаченням вирішуються шляхом проведення переговорів між 

Сторонами. 

9.2. Якщо спори та розбіжності залишилися неврегульованими домовленістю 

Сторін, вони передаються на розгляд суду згідно чинного законодавства України. 

10. Інші умови 

10.1. Направлення повідомлень, передбачених Договором, однією Стороною іншій 

Стороні здійснюється за електронною адресою / меcенджером Telegram іншої Сторони, 

зазначеними у Анкеті та Договорі. 

10.2. Укладенням Договору Замовник надає Виконавцю та усім третім особам, 

залученим Виконавцем для надання Послуг, безумовну згоду на: 

10.2.1. отримання Учасником Послуг, передбачених Договором; 

10.2.2. перебування (тимчасове проживання) Учасника у дитячому таборі 

«Eurocamp»; 

10.2.3. на збирання та обробку персональних даних Замовника та Учасника, які є 

необхідними для виконання Договору; 

10.2.4. на фото- та відеозйомку у процесі виконання Виконавцем (його 

працівниками та/або представниками) своїх зобов’язань за Договором та надалі на 

використання результатів такої фото- та відео-зйомки у матеріалах соціальних мереж 

Виконавця та рекламного характеру без будь-якого додаткового дозволу Замовника. Згода 

Замовника, передбачена цим пунктом, діє також і після повного виконання Замовником та 

Виконавцем своїх зобов’язань за Договором. Зображення можуть бути використані для 

створення рекламних матеріалів, а також для реклами в мережі Інтернет або у друкованих 

матеріалах дитячого табору «Eurocamp». 

10.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови надання 

Послуг, у тому числі, шляхом викладення їх у новій редакції. Про зміну цих умов 

Виконавець повідомляє Замовника шляхом розміщення їх на Сайті. При цьому Замовник 

зобов’язується відслідковувати зміни до цих умов самостійно, шляхом періодичного 

відвідування Сайту. На вимогу Замовника такі зміни можуть бути відображені у 

Додатковій угоді, укладеної між Сторонами, яка є невід’ємною частиною Договору. 

10.4. Цей Договір складений у двох примірниках українською мовою. Всі 

примірники Договору мають рівну юридичну силу. 

 

ВИКОНАВЕЦЬ 

Фізична особа – підприємець 

СТЕПАНОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 

РНОКПП: ______________, 

місце реєстрації: __________________ 

 

e-mail: eurocampcamp@gmail.com 

 

________________Степанова С.М. 

 

ЗАМОВНИК 
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Додаток № 1 до Договору від «___»________2021 року 

 

Умови надання послуг 

1. Місце надання Послуг (місцезнаходження дитячого табору «Eurocamp»): 

вул. Івана Франка 19, с. Нові Петрівці Вишгородського району, Київської області, 07354 

(далі — дитячий табір «Eurocamp»). 

 

2. Дата початку і закінчення надання Послуг: 

Зміна _____ 

______ днів – з ______. – по _______. 

Пільгова категорія ____________________ 

 

3. Підстава надання Замовнику безкоштовної путівки: 

 

___________________________ 

 

4. Обсяг послуг, які надаються: 

- пізнавальні екскурсії на території Національного парку «Межигір‘я»; 

- заняття з англійської мови кожного дня (в будні дні) з волонтерами міжнародної 

молодіжної організації «AIESEC», вдосконалення комунікативних навиків в ігровій 

формі; 

- незабутні прогулянки на яхті по Київському морю; 

- психологічні та бізнес-тренінги; 

- катання на сегвеях та дрифткарах; 

- гра в гольф з професіин̆им тренером; 

- розвивиток навиків стрільби з лука; 

- відвідування занять з тімбілдінгу, організація квестів; 

- творчі майстер-класи; 

-тематичні гуртки, спортивні змагання, вікторини та розвиваючі ігри; 

- за сприятливих погодніх умов відвідування спеціально облаштованого пляжу для 

купання; 

- затишні вечори з гітарами біля багаття. 

 

5. Проживання у дитячому таборі «Eurocamp»: 

• проживання Учасника у дитячому таборі «Eurocamp» забезпечується у 

просторому приміщенні ангарного типу з розподілом секцій для дітей відповідно до різної 

статі; 

• у приміщенні де проживає Учасник забезпечується наявність та регулярне 

оновлення питної води, та постільної білизни; 

• санвузол: туалети та душові кабіни, регулярне постачання гарячої води; 

• в приміщенні встановлені камери відео спостереження та проводяться нічні 

чергування педагогами-організаторами. 

 

6. Харчування у дитячому таборі: 

• харчування Учасника здійснюється 5 разів на день; 

• меню затверджується дитячим табором «Eurocamp», розроблено дієтологами 

згідно нормативних стандартів харчування дітей у  дитячому таборі. Харчування 

надається кейтеринговою компанією (з усіма дозвільними документами) у їдальні 

Національного парку «Межигір’я» в окремо відведений час. 
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Додаток № 2 до Договору від «___»________2021 року 

 

Правила перебування на території дитячого табору: 

1. Виконувати правила внутрішнього розпорядку, що діють на території дитячого 

табору Eurocamp та будуть повідомлені Учаснику у перший день заїзду (початку надання 

Послуг). 

2. Суворо дотримуватись норм та правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, 

природоохоронних правил і загальних правил суспільного порядку, про які Учаснику буде 

повідомлено представником Виконавця у день початку надання послуг. 

3. Дбайливо ставитися до майна дитячого табору, не порушувати правил техніки 

безпеки. 

4. Не піддаватися на провокації інших осіб, які можуть безпосередньо чи 

опосередковано заподіяти шкоду майну та іншим особам. 

5. Не виходити самостійно за територію дитячого табору, у тому числі, з батьками 

без письмової згоди педагога-організатора загону. 

6. Завжди залишатися культурними, не вживати нецензурних виразів, прокльонів, а 

також неввічливі, непристойні, вульгарні та лайливі вислови будь-якою мовою. 

7. Шанобливо ставитися до інших осіб, їх звичок, поведінки та поглядів. Не 

ставитися упереджено до інших  та не обговорювати з іншими особами звички, поведінку, 

погляди, зовнішній вигляд та інші особисті дані цих осіб без їхньої згоди. 

8. Дотримуватися правил та інструкцій, які надають відповідальні особи. Не 

перешкоджати своїми діями дотриманню даних правил іншими. 

9. Не наближатися надто близько та не бавитися з дикими тваринами, не 

поводитись поруч з ними надто гучно.  

10. Не користуватись надто часто протягом дня мобільними телефонами (крім 

спеціально відведеного часу). 

11. Не використовувати борди, гіроскутери та інші транспортні засоби. 

12. Не куштувати будь-що на території чи за межами дитячого табору без дозволу 

педагога-організатора загону. Не привозити та не зберігати продукти харчування в 

приміщенні дитячого табору. 

13. Не перебувати у зонах підвищеної травмо-небезпеки, чи біля них без дозволу 

відповідальної особи від представника Виконавця. 

14. Не користуватися будь-якими електричними приладами (окрім особистих) у 

спеціально відведених для цього місцях. 

15.Не зберігати та не використовувати на території дитячого табору будь-яку 

зброю (рогатки, швейцарські ножі, будь-які гострі предмети), вибухові речовини та 

піротехніку, небезпечні матеріали, а також сигарети, вейпи, електронні сигарети, та інші 

тютюнові продукти, алкоголь, наркотичні речовини, чи матеріали, що можуть бути 

небезпечні для здоров’я інших осіб, та/чи навколишнього середовища, та/чи 

перешкоджати збереженню майна. 

16. Не зберігати, не передивлятися та не показувати іншим фото та відео матеріали, 

ігри тексти та інші матеріали непристойного характеру, що не призначені для перегляду 

осіб до 18 років. 
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17. Компенсувати заподіяну фінансову шкоду майну Виконавця, або інших осіб із 

власних кишенькових коштів, або із залученням коштів Замовника. 

18. Зачиняти двері, крани, вимикати світло та інші електричні прилади після 

особистого використання. 

19. Не перебувати в окремих секціях проживання осіб протилежної статі. 

20. Не перехилятися через перила на сходах, відкриті вікна; не відчиняти 

самостійно вікна та перелазити через них в, або з приміщення. 

21. Сприяти створенню умов, що унеможливлюють заподіяння іншим Особам 

фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання загальних 

норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, шляхом 

фізичного та/або психологічного насильства, дискримінації за будь-якою ознакою, 

приниження честі, гідності (булінг (цькування), поширення неправдивих відомостей 

тощо). 

 

**** Виконавець має право в односторонньому порядку доповнювати та змінювати 

ці правила. Нові правила набирають чинності з моменту їх розміщення на сайті 

eurocamp.ua.  

 

***Виконавець має право відрахувати особу з дитячого табору у разі 

систематичного, або злісного порушення цих правил без відшкодування коштів та будь-

яких інших витрат. 
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Додаток № 3 до Договору від «___»________2021 року 

 

Анкета для отримання путівки: 

ПІБ: 

Паспорт: 

РНОКПП: 

Адреса реєстрації: 

Адреса проживання: 

Номер телефону: 

e-mail адреса: 

Підписанням та направленням цієї Анкети для отримання Путівки відповідно до 

статті 633, 634 Цивільного кодексу України підтверджую приєднання до умов договору 

про надання послуг організованого заміського спортивно-розважального відпочинку. 

 

Відомості про особу, яка безпосередньо отримуватиме послуги: 

ПІБ учасника: 

Дата народження: 

Дати заїзду: 

Перелік обмежень для особи (харчування, розваги, можливості купання, плавання, фізичні 

навантаження, тощо): 

 

 

 

*Пільгова категорія: 

*-дитина-сирота (путівка безкоштовна) 

-дитина, у якої матір / батько / опікун особа з інвалідністю (I групи) (путівка безкоштовна) 

 

-дитина учасника АТО (1ша путівка безкоштовна) 

-дитина з багатодітної сім’ї (1ша путівка безкоштовна) 

- дитина з малозабезпеченої сім’ї (1ша путівка безкоштовна) 

«1ша путівка безкоштовна» — якщо дитина не відпочивала у нашому таборі жодного разу 

в попередні роки. 

 

 

Крім того, підписанням цієї Анкети для отримання путівки підтверджую, що я: 

 • з Договором (та усіма додатками до нього) ознайомився, вважаю їх справедливими для 

себе та зобов’язуюсь їх виконувати; 

 • вищезазначену особу, яка безпосередньо отримуватиме послуги, з Правилами 

перебування на території дитячого табору, які є Додатком № 2 до Договору, ознайомив; 

 • зобов'язуюсь сплатити оплату послуг відповідно до п. 5.2. Договору; 

• надаю згоду на обробку персональних даних. 

 


