
 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР) 

 

про надання спортивно-оздоровчих та супутніх послуг (далі за текстом Послуги) на території 

ТОВ «Спорткомплекс «МЕРИДІАН» будь-якій фізичній та юридичній особі, яка прийняла 

умови, викладені в даній Публічній Оферті (Договорі) і оплатила послуги, які надаються 

Спорткомплексом (далі за текстом Відвідувач). 

 

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до 

чинного законодавства України має належну юридичну силу.  

 

ПРЕАМБУЛА 

 

1. Подана нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій 

юридичній чи фізичній особі підписати Договір про користування Послугами. Даний договір 

є публічним, тобто відповідно до статті 633 Громадянського Кодексу України його умови є 

однаковими для всіх споживачів.  

2. Відповідно до ст.. 642 Громадянського Кодексу України укладенням Договору з повним або 

безумовним прийняттям умов публічного договору, без потреби підписання СТОРОНАМИ в 

кожному окремому випадку, є факт здійснення платежу ВІДВІДУВАЧЕМ в рахунок оплати 

Послуг та/або заповнення ним Анкети ВІДВІДУВАЧА, завіреної підписом ВІДВІДУВАЧА. 

Цим ВІДВІДУВАЧ підтверджує, що ознайомився з умовами Договору і свідомо без примусу 

погодився з ними.  

3. Публічна оферта також вважається прийнятою при реєстрації ВІДВІДУВАЧА на сайті 

Спорткомплексу. Сайт Виконавця розташований за адресою http: //veneto - sport.com.ua  

4. Підписуючи Договір, ВІДВІДУВАЧ підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і 

згоден з його умовами, а також, у разі, якщо ВІДВІДУВАЧ є фізичною особою, дає дозвіл на 

обробку ТОВ "Спорткомплекс "МЕРИДІАН" своїх персональних даних з метою можливості 

виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для 

отримання довідок, рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних 

даних діє впродовж усього терміну дії Договору, а також впродовж наступних п'яти років 

після закінчення його дії. Знищення персональних даних є основою для розірвання договору 

і виконується на підставі письмової (паперової) заяви клієнта. У такому разі, договір 

розривається з дати, вказаної у зустрічному повідомленні Спорткомплексу. Окрім цього, 

укладенням цього Договору, ВІДВІДУВАЧ підтверджує, що він повідомлений (без 

додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист 

персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані 

передаються юридичній особі ТОВ "Спорткомплекс "МЕРИДІАН" з метою можливості 

виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для 

отримання довідок, рахунків, актів та інших документів. ВІДВІДУВАЧ також погоджується з 

тим, що Спорткомплекс має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім 



особам без яких-небудь додаткових повідомлень ВІДВІДУВАЧА, не змінюючи при цьому 

мету обробки персональних даних, відповідно до Закону України. Об'єм прав 

ВІДВІДУВАЧА, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист 

персональних даних" йому відомий та зрозумілий. 

 

Стаття 1. ПРЕДМЕТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Предметом Договору є платне надання ВІДВІДУВАЧЕВІ спортивно-оздоровчих та 

супутніх послуг в спортивних залах (з необхідною інфраструктурою) у будівлі ТОВ 

"Спорткомплекс "МЕРИДІАН", розташованої за адресою: Київ, вул. Героїв Севастополя, 11-

В.  

1.2. Послуги надаються згідно з умовами Договору, додатків до Договору і діючих 

Прейскурантів.  

1.3. ВІДВІДУВАЧ погоджується сплатити і прийняти послуги. 

 

Стаття 2. ПРАВА і ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 

Спорткомплекс зобов'язаний:  

2.1. Надавати Послуги у будь-який час, згідно заявленого часу роботи Спорткомплексу.  

2.2. Надати обладнаний спортивний майданчик на передоплачений період. Роздягальню, 

душову і санвузол за 20 хв. до/після передоплаченого часу.  

2.3. Гарантувати Клієнтові повернення грошей, сплачених за послуги в наступних випадках:  

а) в повному об'ємі - незалежно від причин у разі скасування терміном більше 2-х робочих 

днів до моменту проведення події (оренда заброньованого і передоплаченого Відвідувачем 

часу)  

б) 50% - незалежно від причин при скасуванні терміном від 1 до 2-х робочих днів 

в) не повертаються - незалежно від причин при скасуванні терміном менш ніж за 1 

робочий день, або за відсутності попереднього попередження.  

2.4. Для повернення коштів Клієнт повинен написати заяву на ім'я комерційного директора з 

вказівкою паспортних даних, причини повернення.  

2.5. Повернення коштів надає право адміністрації Спорткомплексу в майбутньому відмовити 

клієнтові, який зажадав повернення, в користуванні послугами.  

 

Спорткомплекс має право:  

2.6. Відмовити ВІДВІДУВАЧЕВІ в отриманні послуг без повернення плати за невикористані 

Послуги при порушенні умов цього Договору і Додатків до нього. 

2.7. Без попереднього сповіщення встановлювати або відміняти різні знижки, маркетингові 

акції, пільги і дисконтні програми.  

2.8. Обмежувати використання будь-якого устаткування для проведення з ним ремонтних 

або профілактичних робіт.  

2.9. Обмежити надання певного виду Послуг у разі, якщо в персоналу Спорткомплексу є 

побоювання про допустимість цієї послуги за станом здоров'я ВІДВІДУВАЧА і зажадати 

додаткове медичне підтвердження про відсутність протипоказань. 

2.10. Заборонити ВІДВІДУВАЧЕВІ:  

- Проводити фото- відеозйомку в приміщеннях спорткомплексу без узгодження з 

адміністрацією   



-  Проводити публічні, агітаційні і інші рекламні акції без узгодження з адміністрацією  

- Самостійно використовувати звукову, а також системи опалювання, вентиляції і 

кондиціонування Спорткомплексу. 

 

ВІДВІДУВАЧ зобов'язаний:  

2.11. Дотримуватися ПРАВИЛ поведінки і техніки безпеки (Додаток №1).  

2.12. Пройти відповідну процедуру першого оформлення - заповнити Анкету і надати 

документи, що засвідчують особу.  

2.13. Використовувати спортивне устаткування та інше майно Спорткомплексу тільки за 

призначенням.  

2.14. Дотримуватися чистоти в приміщеннях на території Спорткомплексу.  

2.15. Дотримуватися правил особистої гігієни.  

2.16. Самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров'я і не ставити під загрозу 

здоров'я оточення (за наявності хронічних, інфекційних і дерматологічних захворювань).  

2.17. Звільнити приміщення Спорткомплексу за 5 хвилин до закінчення його роботи. 

 

ВІДВІДУВАЧ має право:  

2.18. Отримувати Послуги згідно з цією Угодою, Додатками до нього і передоплаченим 

пакетом послуг.  

2.19. Отримувати у чергового охоронця ключі від роздягальні (під розпис в журналі).  

2.20. Користуватися додатковими послугами, що не входять в придбаний Пакет послуг, за 

окрему оплату.  

 

Стаття 3. ВАРТІСТЬ і ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. 

3.1. Вартість Послуг визначається діючими Прейскурантами.  

3.2. Спорткомплекс має право змінювати діючий Прейскурант без попереднього узгодження 

з ВІДВІДУВАЧЕМ. Про такі зміни ВІДВІДУВАЧ може дізнатися на рецепції 

Спорткомплексу або на офіційному сайті http: //veneto - sport.com.ua  

3.3. Розрахунки за Договором проводяться в національній валюті в готівковій або 

безготівковій формі. 

 

Стаття 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. За невиконання або несумлінне виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством України.  

4.2. Спорткомплекс не несе відповідальність за збереження особистих речей ВІДВІДУВАЧА.  

4.3. Спорткомплекс не несе відповідальність за стан здоров'я ВІДВІДУВАЧА.  

4.4. Спорткомплекс не несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю або майну 

ВІДВІДУВАЧА діями третіх осіб або діями самого ВІДВІДУВАЧА.  

4.5. ВІДВІДУВАЧ несе відповідальність за понесені збитки устаткування і майна 

Спорткомплексу у розмірі кошторису на ремонтні роботи.  

4.6. Спорткомплекс не несе відповідальність за технічні незручності, заподіяні проведенням 

сезонних, профілактичних і аварійних робіт комунальними службами. 

4.7. Будь-які спірні питання між СТОРОНАМИ, неврегульовані цим ДОГОВОРОМ, 

вирішуються шляхом створення домовленостей між сторонами.  

 

 



Стаття 5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

5.1. Договір набуває чинності з моменту купівлі першої послуги і діє упродовж терміну дії 

передоплаченої послуги.  

5.2. Договір вважається пролонгованим у разі купівлі ВІДВІДУВАЧЕМ кожної подальшої 

послуги, кількість пролонгацій необмежена.  

 

 

Стаття 6. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

6.1. Договір може бути розірваним Спорткомплексом в односторонньому порядку згідно 

п.2.6. Статті 2 цього Договору.  

6.2. Договір може бути розірваним ВІДВІДУВАЧЕМ в порядку передбаченому п.2.3. Статті 

2 цього ДОГОВОРУ. 

 

Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СУПЕРЕЧОК 

7.1. Претензії ВІДВІДУВАЧА по наданих Послугах приймаються Спорткомплексом до 

розгляду тільки письмово терміном не пізніше як 3 календарні дні з дати виникнення спірної 

ситуації. Термін розгляду претензій ВІДВІДУВАЧА складає не більше 14 (чотирнадцяти) 

робочих днів.  

7.2. Розгляд претензій до Спорткомплексу, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється при 

представленні ВІДВІДУВАЧЕМ відповідних фінансових документів, що підтверджують 

оплату Послуг. 7.3. З усіх питань, неврегульованим в справжньому тексті Договору, Сторони 

керуються чинним законодавством України.  

 

 

 

Директор  

ТОВ "Спорткомплекс "МЕРИДІАН"                                                                С.А. Неухацька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК №1 

 до публічної оферти про надання 

 спортивно-оздоровчих і супутніх послуг  

на території ТОВ "Спорткомплекс "МЕРИДІАН" 

 

Правила поведінки і техніка безпеки  

в "Спорткомплексі "МЕРИДІАН" 

 

Відвідувачі ігрових залів ЗОБОВ'ЯЗАНІ:  

 

1. Під час гри дотримуватися ігрової дисципліни, не застосовувати грубі і небезпечні 

прийоми.  

2. Негайно повідомляти адміністрацію про випадки виявлення підозрілих предметів, речей і 

випадках виникнення задимлення або пожежі.  

3. Діти до 14 років можуть відвідувати тренування тільки у супроводі повнолітніх осіб, які 

несуть повну відповідальність за поведінку дітей і дотримання ними даних Правил. 

Повнолітні особи зобов'язані не залишати дітей без нагляду.  

4. Відвідувачі самі визначають для себе і своєї дитини можливість відвідування ігрового 

залу, враховуючи фізичне самопочуття і стан здоров'я. Адміністрація повністю знімає з себе 

відповідальність у разі отримання травм в період відвідування ігрового залу.  

5. Особи з обмеженими можливостями, яким внаслідок їх обмежених можливостей потрібна 

допомога іншої особи, можуть відвідувати ігровий зал тільки у супроводі повнолітньої 

особи.  

 

Відвідувачам ігрових залів ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:  

 

1. Грати на підлозі з паркетним покриттям, а також із спортивним гумовим покриттям у 

бутсах з будь-якими видами шипів. Допускається тільки використання чистого змінного 

взуття з гладкою світлою підошвою.  

2. Приходити в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також вживати наркотичні 

або психотропні речовини на території Спорткомплексу.  

3. Палити на усій території Спорткомплексу. 

4. Кидати на підлогу, в гравців, арбітрів, тренерів, осіб, які забезпечують безпеку, або 

уболівальників будь-які предмети.  

5. Розпалювати факели або вогнища, використати піротехнічні вироби незалежно від їх типу 

і призначення, підпалювати будь-які предмети.  

6. Використати грубі, нецензурні, образливі вирази і жести, пісні, політичні гасла, 

висловлювати нецензурні і принижуючі гасла, а також застосовувати загрози і залякування 

інших відвідувачів ігрового залу.  

7. Дискримінувати гравців, тренерів, арбітрів, інших офіційних осіб і уболівальників за 

національною ознакою або кольором шкіри, а також проводити агітацію, розпалюючи 

соціальну, міжрасову, національну або релігійну ненависть.  

8. Підійматися на парапети і інші конструкції залу.  

9. Приходити в зал з тваринами і птахами.  

10. Використати професійну фото і відеоапаратуру.  

11. Завдавати шкоди майну Спорткомплексу, гравців, офіційних осіб і уболівальників.  



12. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проносити в ігровий зал:  

* будь-які алкогольні напої, наркотичні і токсичні речовини, інші стимулятори;  

* напої в скляній упаковці;  

* зброю і предмети, які можуть бути використані в якості зброї;  

* колючо-ріжучі предмети;  

* предмети, які можуть бути використані як предмети, які можна кидати: парасольки типу 

"Тростина", шоломи, пляшки, чашки, склянки і інші предмети з поліефіру, скла та іншого 

крихкого, або навпаки, занадто твердого матеріалу, а також упаковки "Тетрапак";  

* димові шашки, фаєри та іншу піротехніку;  

* барвники і фарби;  

* вогненебезпечні, легкозаймисті, вибухонебезпечні, отруйні та речовини, що їдко пахнуть;  

* радіоактивні матеріали;  

* газові балончики нервово-паралітичної і сльозоточивої дії;  

* лазерні пристрої. 

 

 

УВАГА! 

У разі недотримання правил поведінки, адміністрація має право видалити порушника 

із Спорткомплексу без повернення грошових коштів.  

 

Оплата вартості послуг "Спорткомплексу "МЕРИДІАН" підтверджує факт 

ознайомлення і згоду Відвідувача з вище викладеними Правилами поведінки. 


