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Договір № ______
Про організацію надання спортивно-оздоровчих послуг
м. Львів

«______» ___________________201_ року.

Я, ___________________________________________________________________________________ надалі «Замовник», ТОВ
«Комплекс водних видів спорту» в особі Директора Дігтяря Сергія Олександровича, що діє на підставі Статуту , з однієї
сторони, надалі іменований як «Виконавець», з другої сторони, спільно іменовані «Сторони», у відповідності до вимог
чинного законодавства України уклали даний Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Згідно з даним Договором, Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання здійснювати організацію надання
спортивно-оздоровчих послуг (далі по тексту – Послуг) Замовнику, а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю надані
Послуги на умовах, передбачених цим Договором.
1.2. Послуги надаються Виконавцем на підставі письмового Замовлення, що є Додатком № 1 до даного Договору, в якому
вказується обсяг Послуг, режим користування Послугами, термін надання Послуг, а також порядок розрахунків між
Сторонами.
1.3. Послуги надаються Виконавцем у приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кн. Ольги, 114, яке надалі
іменується «Комплекс».
1.4. У випадку необхідності, з метою найбільш раціонального та ефективного розподілу часу для надання Послуг, вказаних в
п. 1.1.даного Договору, Виконавцем може бути введений попередній запис для користування окремими видами Послуг або
запроваджений розклад ( графік ) надання окремих видів Послуг. Який доводиться до відома Замовника.
1.5. Документом, що засвідчує право Замовника на користування послугами за цим Договором є персональна картка члена
Фітнес – Центру або Аквапарку, яка видається одразу після оплати .
2. Вартість Договору та порядок розрахунків
2.1. Вартість договору визначається за погодженням Сторін, відповідно до тарифів на послуги Виконавця на момент
підписання договору та визначається письмовим замовлення Замовником (Додаток № 1 до даного Договору).
2.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником у готівковому або безготівковому порядку шляхом банківського переказу на
поточний рахунок Виконавця або через касовий апарат у відділі касових операцій.
2.3. Оплата за надані Послуги здійснюється у національній валюті України – гривні.
2.4. Оплата Послуг здійснюється в день замовлень Послуг. Усі наступні оплати здійснюються, по закінченню терміну дії
Послуг.
2.5. У разі купівлі-продажу Послуг у розстрочку, оплата здійснюється у визначених розмірах та датах згідно Додатку №2
3. Права і обов’язки Замовника
3.1. Замовник має право:
3.1.1. У повному обсязі користуватися послугами, що надаються Виконавцем відповідно до даного Договору;
3.1.2. Отримувати консультації та звертатись за кваліфікованою допомогою до відповідних інструкторів Виконавця з метою
забезпечення найбільш ефективного та безпечного користування наданими Послугами;
3.1.3. Подавати Виконавцю пропозицію щодо вдосконалення якості та ефективності надання Послуг;
3.1.4. Одержати від Виконавця Персональну картку члена Фітнес – Центру або Аквапарку у термін, вказаний в п. 1.5. даного
Договору;
3.1.5. Замовник має право перейти з одного виду Послуг на інший, тільки в сторону Послуг вищого класу (більшої вартості),
оплативши різницю вартості Послуг. При переході Замовника на Послугу меншої вартості різниця коштів не компенсовується
Виконавцем. При переході з одного виду Послуг на інший Замовник оплачує затрати на виготовлення пластикової катки в
сумі 30 ( тридцяти) грн. 00 коп.
3.2. Замовник зобов’язаний:
3.2.1. Оплатити Послуги, що надаються Виконавцем у розмірі, відповідно п.п. 2.1. даного Договору;
3.2.2. Оплатою послуг Замовник надає згоду на дотримання заходів безпеки та правил Комплексу. Відповідальність за
травмування та стан свого здоров’я Замовник бере на себе.
3.2.3. Входити до Фітнес–Центру за своєю Персональною карткою члена Фітнес–Центру та не передавати її у користування
будь-якій іншій особі;
3.2.4. У випадку запровадження Виконавцем розкладу (графіку) надання окремих видів Послуг або введення попереднього
запису для користування Послугами відповідно до п. 1.4. цього Договору, дотримуватися зазначених умов;
3.2.5. Відвідувати тренажерний та фітнес– зали лише у змінному спортивному одязі та у змінному спортивному взутті, що не
залишає сліду на підлозі. Відвідувати басейн лише за умови наявності шапочки для плавання, плавок (купального костюму),
спец взуття для зони басейнів;
3.2.6. Не заходити у басейн, тренажерний та/або фітнес-зали, якщо в них відсутній інструктор Виконавця;
3.2.7. Не заходити у Фітнес–Центр або Аквапарк у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, не приносити та не
розпивати спиртні напої;
3.2.8. Не палити на території Фітнес–Центру та Аквапарку;

3.2.9. Надати відомості Виконавцю про свій стан здоров’я від сімейного лікаря в формі довідки, не приступати до заняття у
разі різкого погіршення самопочуття;
3.2.10. Надати письмову згоду батьків або опікунів про відвідування Фітнес–Центру для неповнолітніх відвідувачів.
3.2.11. Дотримуватися усіх правил Комплексу, які вивішуються Виконавцем для загального ознайомлення, загальноприйнятих
норм етики та моралі, з повагою ставитись до обслуговуючого персоналу Виконавця та інших відвідувачів, не знімати на фото
- , кіно -, теле- , відео та інші засоби відео та/або аудіо фіксації на території Комплексу без згоди Виконавця;
3.2.12. Для одержання персональної картки члена Фітнес–Центру або Аквапарку надати Виконавцю можливість здійснити
фотографічний знімок Замовника;
3.2.13. Не проводити індивідуальні тренування з іншими клієнтами Комплексу, а також не займатися на території Комплексу
будь-якою іншою господарською діяльністю;
3.2.14. Виданий на вході браслет одіти на зап’ястя руки і не знімати до виходу з Фітнес – Центру або Аквапарку.
3.2.15. При виході з Фітнес–Центру та Аквапарку повертати Виконавцю браслет від шафки для одягу та ключ від шафки для
зберігання особистих речей, не передавати ключ від шафки для одягу іншій особі та не користуватися чужими ключами від
шафки для одягу;
3.2.16. Одержати від Виконавця Персональну картку члена Фітнес–Центру або Аквапарку.
3.2.17. Виходити і Входити в Фітнес–Центр або Аквапарк у час, передбачений Замовленням.
4. Права і обов’язки Виконавця
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Надавати послуги особисто або залучати для надання Послуг, передбачених даним Договором, інших осіб на умовах
цивільно-правових договорів;
4.1.2. У разі недотримання Змовником п. 2.1. та 2.5. припинити надавання послуг та розірвати даний Договір в
односторонньому порядку.
4.1.3. У разі порушення Замовником п. 3.2.3. цього договору, вилучити Персональну картку члена Фітнес – Центру;
4.1.4. Не допустити Замовника до користування Послугами у разі незадовільного стану здоров’я Замовника, що може завдати
шкоди його здоров’ю або здоров’ю інших відвідувачів;
4.1.5. Вимагати від Замовника відшкодування збитків за втрату браслета від шафки для одягу, за втрату ключа від шафки для
зберігання особистих речей, а також за будь – яку іншу шкоду, заподіяну Виконавцю в сумі від 100 (сто) грн. 00 коп.;
4.1.6. У разі порушення Замовником п. п. 3.2.3. – 3.2.12., вимагати у Замовника негайного припинення зазначених порушень.
Неприпинення зазначених порушень є підставою розірвання договору та припинення надання послуг;
4.1.7. У разі невиконання Замовником вимог Виконавця, зазначених у п.4.1.5., вимагати у Замовника залишити Комплекс, а
також розірвати цей Договір в односторонньому порядку;
4.1.8. Не допустити Замовника до користування Послугами, якщо замовником не виконано зобов’язання щодо оплати Послуг;
4.1.9. Заключати в інтересах Замовника угоди з третіми особами щодо страхування Замовника;
4.1.10. Закрити Комплекс та не надавати Послуги у святкові і санітарні дні без компенсування Замовнику невикористаних
Послуг;
4.1.11. Закрити Комплекс та не надавати Послуг у зв’язку із здійсненням ремонтних, профілактичних та/або інших заходів без
компенсування Замовнику невикористаних Послуг.
4.1.12 Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику у продажу абонементу.
4.2. Виконавець зобов’язаний:
4.2.1. Організувати роботу Комплексу;
4.2.2. Повідомити замовника про введення попереднього запису для користування Послугами, у випадку запровадження
такого порядку відповідно до п. 1.4 даного Договору, шляхом розміщення відповідної інформації на дошці оголошень Фітнес
– Центру та Аквапарку;
4.2.3. Видати Замовнику Персональну картку члена Фітнес – Центру або Аквапарку у термін, вказаний в п. 1.5. даного
Договору;
4.2.4. Організувати надання Послуг на належному професійному рівні, дотримуватися загальноприйнятих норм етики та
моралі.
4.2.5. Попередити Замовника за 7 (сім) днів до початку виконання заходів, передбачених п. п. 4.1.10. та 4.1.11.
5. Відповідальність сторін
5.1. Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням Договору, підлягають відшкодуванню у повному
обсязі Виконавцем, якщо збитки заподіяні з вини Виконавця. Виконавець звільняється від відшкодування збитків у разі, якщо
належне виконання Договору виявилося неможливим внаслідок обставин непереборної сили;
5.2. Замовник несе матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду Виконавцю;
5.3. Під час занять браслет від шафки для одягу та ключ від шафки для зберігання особистих речей знаходиться у Замовника,
який несе за них відповідальність до моменту його здачі Виконавцю. У разі втрати, пошкодження та/або знищення ключа,
Замовник зобов’язується відшкодувати його вартість. Вартість 1 ключа становить 500 (п’ятсот) гривень;
5.4. Виконавець не несе відповідальності за збереження одягу та особистих речей Замовника, яке знаходиться у шафках для
одягу та у шафках для зберігання особистих речей;
5.5. Порушення Замовником правил користування аквапарком та/або фітнес-центром є підставою для прийняття
адміністрацією Комплексу "ПЛЯЖ"«рішення щодо позбавлення Замовника у подальшому правом користуватися аквапарком
та/або окремими його підрозділами протягом терміну, визначеного адміністрацією Комплексу «ПЛЯЖ».
5.6. В усіх інших випадках сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6. Термін дії Договору та підстави його дострокового припинення
6.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами;
6.2. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця у випадку, якщо Замовник не виконує
зобов’язання, передбачене п. 3.2.3., 3.2.11 даного Договору;
6.3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця у випадку не виконання Замовником
своїх обов’язків відповідно до цього Договору;
6.4. У випадку розірвання Договору Персональна картка члена Фітнес – Центру (Аквапарку) втрачає свою чинність, а сплачені
наперед платежі за користування Послугами поверненню не підлягають;
6.5. Якщо Замовник не користується Послугами з обставин, які склались не з вини Виконавця (внаслідок хвороби, виїзду на
іншу місцевість, тощо) — це не є підставою для зупинення і продовження дії оплачених Послуг та/або повернення сплачених
наперед платежів за користування Послугами;
7. Форс-мажорні обставини
7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за затримку або невиконання зобов’язань за цим
Договором, обумовлених обставинами, що виникли всупереч волі і бажанню Сторін, і які не можна передбачати або уникнути,
включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, пожежі, стихійні лиха, блокаду, ембарго,
землетруси, повені, а також відключення водопостачання, газопостачання та/або електромереж, що стались не з вини
Виконавця;
7.2. Сторона, що не виконує свого зобов’язання, повинна повідомити іншу Сторону про перешкоду та її вплив на виконання
зобов’язань за Договором;
7.3. У випадку виникнення обставин непереборної сили, зацікавлена сторона протягом 15 ( п’ятнадцяти )календарних днів
письмово повідомляє іншу Сторону про виникнення таких обставин, і сторони разом дають спільну оцінку їх впливу на
виконання зобов’язань. Якщо Сторони не сповістили у зазначений термін про виникнення обставин непереборної сили або
подій надзвичайного характеру, то вони у подальшому не мають права посилатись на вказані обставини як такі, що звільняють
їх від зобов’язань;
7.4. У випадку, якщо у Виконавця виникли обставини непереборної сили, Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника
шляхом розміщення відповідного повідомлення при вході до Фітнес – Центру;
7.5. Свідоцтво, видане відповідною торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом, є достатнім
підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили;
7.6. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 ( трьох ) послідовних місяців і не виявляють ознак припинення,
даний Договір може бути розірваний Виконавцем та Замовником шляхом направлення повідомлення іншій Стороні.
8. Порядок вирішення спорів
8.1. У разі виникнення спорів між Сторонами з питань, передбачених цим Договором, Сторони вживатимуть заходів для їх
вирішення шляхом переговорів між собою;
8.2. У випадку недосягнення згоди при вирішенні зазначених спорів шляхом переговорів вони розглядаються судом
відповідно до чинного законодавства України.
9. Інші умови Договору
9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами;
9.2. Даний Договір укладено у 2 ( двох ) примірниках ( по одному для кожної із Сторін), що мають однакову юридичну силу;
9.3. Виправлення до тексту Договору не допускаються. Не вважаються виправленням дописані від руки пропуски в Договорі,
залишені спеціально для подальшого заповнення;
9.4. Усі зміни та доповнення до даного Договору здійснюються у письмовій формі та є дійсними лише у разі її підписання
Сторонами;
9.5. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України;
9.6. Даний Договір складається з 10 ( десяти ) розділів та Додатків, що є його невід’ємною частиною;
9.7. Усі договори, укладені між Сторонами втрачають чинність з моменту підписання даного Договору;
9.8. Замовником може бути фізична особа, яка досягла 16 – річного віку.
10. Реквізити Сторін
ЗАМОВНИК:
____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
Паспортні дані __________________
Місце фактичного проживання _____
_______________________________
Контактний телефон ______________
_______________________________
____________________________
(підпис)

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «Комплекс водних видів спорту»
ЄДРПОУ 03564269 р/р 26004335883001
в ЗГРУ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів,
МФО 325321, ІПН 035642613051,
св. Плат ПДВ№ 200028588
т/ф: 0322 63-53-65, м. Львів, 79060, вул. Кн. Ольги, 114
_______________________ Дігтяр С.О.
(підпис) МП

Додаток № 1
до Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг №___
від «______________________________» 201_ року
Директору
ТОВ «Комплекс водних видів спорту»
Дігтярю Сргію Олександровичу
ЗАМОВЛЕННЯ № ____
Про організацію надання спортивно-оздоровчих послуг у приміщенні ТОВ «Комплексу водних видів спорту», яке знаходиться
за адресою: м. Львів, вул. Кн.Ольги, 114.
Обсяг та Режими користування Послугами:
«Сімейний-3»

2800грн/міс.

Необмежена к-сть відвідувань. Атлетичний зал + групові заняття + аквааеробіка + спортивний басейн + аквапарк + Зона "РЕЛАКС".
Безкоштовне паркування. Необмежена тривалість перебування. Абонемент для 3-ох осіб.
«Сімейний-4»

3500грн/міс.

Необмежена к-сть відвідувань. Атлетичний зал + групові заняття + аквааеробіка + спортивний басейн + аквапарк + Зона "РЕЛАКС".
Безкоштовне паркування. Необмежена тривалість перебування. Абонемент для 4-ох осіб.
Пляж ПРЕМІУМ:

1700грн./міс.

700грн./0,5міс.

Необмежена к-сть відвідувань. Атлетичний зал + групові заняття + аквааеробіка + спортивний басейн + аквапарк + Зона "РЕЛАКС".
Безкоштовне паркування. Необмежена тривалість перебування. При умові безперервного поповнення вартість абонементу складає
1400 грн.
Пляж ПРЕМІУМ (річний):

12600грн./12 міс.

Необмежена к-сть відвідувань. Атлетичний зал + групові заняття + аквааеробіка + спортивний басейн + аквапарк + Зона "РЕЛАКС".
Безкоштовне паркування. Необмежена тривалість перебування

Пляж ДЕННИЙ:

800грн./міс.

450грн./0,5міс.

Вхід у Фітнес-Центр: понеділок – субота з 7.00 до 14.00, неділя з 8.00 до 14.00. Вихід до 17.00 Необмежена к-сть відвідувань. Атлетичний
зал + групові заняття + аквааеробіка+ спортивний басейн + аквапарк. Необмежена тривалість одноразового перебування.

Пляж Класичний:
900грн./10 занять/ міс.
Даний абонемент діє лише для жінок.(10 занять на місяці). Атлетичний зал + групові заняття + аквааеробіка + спортивний басейн +
аквапарк. Тривалість перебування – 1 год. 30 хв. Кожна понадлімітна хвилина – 2грн.

ПЕНСІЙНИЙ:

500грн./10 занять/2міс.

Даний абонемент для людей, які на пенсії за віком. Для придбання даного абонементу потрібно пред’явити пенсійне посвідчення за
віком. Вхід у Аквапарк: понеділок - п’ятниця з 11.00 до 15.00. Тривалість перебування 1год. 30хв. Заняття у басейнах: плавання,
аквааеробіка, відвідування водних атракціонів. Кожна понадлімітна хвилина – 2грн.
“ВСЕ В ОДНОМУ”:

1200 грн/місяць.

Вхід через Аквапарк: 50 м басейн + аквапарк + аквааеробіка + джакузі + Зона “Релакс” Безкоштовне паркування. Тривалість
перебування 2 год. Одне відвідування в день. Кожна понадлімітна хвилина – 2грн.

KIDS:

500 грн / 8 занять / 1 міс.

Даний абонемент для дітей віком від 3-ох до 12-ти років. Вхід у Аквапарк понеділок - п’ятниця з 7.00 до 16.00. Тривалість
перебування 1 год. 30 хв., з них тривалість уроку 45хв. Кожна понадлімітна хвилина – 2грн.

“Аквапарк +”:

800 грн/місяць.

Вхід через Аквапарк: 50 м басейн + аквапарк + аквааеробіка . Тривалість перебування 1 год 30 хв. Одне відвідування в день. Кожна
понадлімітна хвилина – 2грн

ПЛЯЖ Денний річний:

8100 грн / 1 рік.

Вхід у Фітнес-Центр: понеділок – субота з 7.00 до 14.00, неділя з 8.00 до 14.00. Вихід до 17.00 Необмежена к-сть відвідувань. Атлетичний
зал + групові заняття + аквааеробіка+ спортивний басейн + аквапарк. Необмежена тривалість одноразового перебування.
Аквапарк+ річний:

7200 грн /1 рік.

Заняття у басейнах: плавання, водне поло, аквааеробіка. Абонемент не включає відвідування атлетичного залу та зони «РЕЛАКС».
Тривалість перебування – 2 год. Одне відвідування в день. Кожна понадлімітна хвилина – 2грн
“Аквамама”:

500 грн/місяць.

Вхід через Аквапарк: 50 м басейн + аквапарк + аквааеробіка . Пн.-Пт. з 07.00 – 15.00. Тривалість перебування 1 год 30 хв. Одне
відвідування в день. Кожна понадлімітна хвилина – 2грн

Абонемент являє собою пластикову картку, зареєстровану на прізвище відвідувача і автоматично заблоковується в день завершення терміну
дії абонементу.
- Оплата за оформлення карток «Сімейний-3»та «Сімейний -4»- 50грн
- Оплата за оформлення інших карток становить — 30 грн.
- Вартість відновлення загубленої картки — 30 грн

ЗАМОВНИК:
____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
Паспортні дані __________________
Місце фактичного проживання _____
_______________________________
Контактний телефон ______________
Ольги, 114
_______________________________

____________________________(підпис)

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «Комплекс водних видів спорту»
ЄДРПОУ 03564269 р/р 26004335883001
в ЗГРУ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів,
МФО 325321, ІПН 035642613051,
св. Плат ПДВ№ 200028588
т/ф: 0322 63-53-65, м. Львів, 79060, вул. Кн.

_______________________ Дігтяр С.О..

Додаток № 2
до Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг №___
від «____________________________» 201_ року
про розрахунок у розстрочку
Директору
ТОВ «Комплекс водних видів спорту»
Дігтярю Сергію Олександровичу
1.Здійснення оплати на умовах розстроченого платежу
1.1. Виконавець відповідно до умов Договору № ____ зобов’язується надати спортивно-оздоровчі
послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити на умовах розстрочення платежу.
1.2. Виконавець надає Замовнику безвідсотковий кредит у вигляді розстрочки оплати за абонемент
ПЛЯЖ ПРЕМІУМ річний.
1.3. За користування розстрочкою Замовник сплачує Виконавцю відсотки у розмірі 0% річних.
1.4. Оплата за абонемент Пляж ПРЕМІУМ річний здійснюється Замовником рівними частинами у
кількості трьох платежів:.
1.4.1. Перший платіж у розмірі 4200 (чотири тисячі двісті) грн. 00 коп. у день підписання Договору
№ _____. Після проведення першого платежу абонемент активується на 3 місяці з моменту оплати
з________________ до __________________.
Після проведення другого платежу у розмірі 4200 (чотири тисячі двісті) грн. 00 коп. абонемент
активується на наступних 3 місяці до ____________________ (дата).
Після проведення третього платежу у розмірі 4200 (чотири тисячі двісті) грн. 00 коп.
абонемент активується на шість місяців до завершення дії даного договору
до _____________________(дата).
1.5. Після підписання Сторонами даного Договору ціна на абонемент розмірі 4200 (чотири тисячі
двісті) грн. 00 коп. зміні не підлягає.
2. Порядок розрахунків.
2.1. Порядок розрахунків зазначені у п.1.4.1. Додатку до Договору №____ і встановлені у національній
валюті України з урахуванням ПДВ.
2.2. Загальна вартість даного Договору становить 12600 (дванадцять тисяч шістсот) грн. 00 коп.
2.3. Розрахунок здійснюється Замовником в національній валюті України, шляхом перерахування
коштів у безготівковій формі оплати на поточний рахунок Виконавця, або готівкою в касу
Виконавця.
2.4. Розрахунок з відстрочкою через дисконтні картки Виконавця не проводиться.
2.5. У разі несвоєчасної оплати Замовником частин платежу термін дії Договору №_____ залишається
незмінним з ____________________ до __________________.
ЗАМОВНИК:
ПІП _______________________________________________
Місце проживання:
____________________________________________________
Телефон : _______________ моб.________________________
Документ, що засвідчує особу (паспорт) серія_______ №
_____________________________
Ким виданий
___________________________________________
Ідентифікаційний №_______________________________
____________________________________(підпис)

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «Комплекс водних видів спорту»
м. Львів, 79060, вул. Кн. Ольги, 114
ЄДРПОУ 03564269 р/р 26004335883001
в ЗГРУ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів,
МФО 325321, ІПН 035642613051,
св. Плат ПДВ№ 200028588
т/ф: 0322 63-53-65

Дігтяр С.О.

