ДОГОВІР
про надання навчальних послуг
м. Чернігів

«__»________ 2019 р.

Відокремлений структурний підрозділ «Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права приватного вищого навчального
закладу «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», надалі ЧІІБіП МНТУ, в особі виконуючого
обов’язки ректора Бобришева Євгенія Сергійовича, який діє на підставі Положення та довіреності, надалі за текстом – «Виконавець»,
та______________________________________________________________________________,
в подальшому — Замовник, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати
Учню_______________________________________________________________ навчальні послуги - комплексний курс «Академія «CHAMP».
Комплексний курс включає в себе напрямки:

Для молодшої групи:
фото/відео обробка;
soft skills;
англійська мова;
social media marketing.

Для середньої та старшої групи:
web-розробка;
відеомонтаж;
soft skills;
англійська мова;
social media marketing.
1.2. Учнем за цим Договором є сам Замовник або особа, вказана Замовником в Заяві.
1.3. Повний комплексний курс «Академія «CHAMP» становить 8 місяців.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ
2.1. Навчальна послуга надається Замовнику на занятті в групі. Заняття проводяться по семестрам:

І семестр (жовтень-січень);

ІІ семестр (лютий-травень).
2.2. Заняття відбуваються двічі на тиждень згідно встановленого розкладу.
2.3. Заняття відбуваються у групах за віком:

молодша група (9-11 років);

середня група (12-14 років);

старша група (15-17 років).
2.4. Максимальна кількість учнів в групі – 6 чоловік.
2.5. Навчальний курс (курс з одного напрямку) - це заходи, які включають в себе заняття, ігри, екскурсії, покази відео матеріалів: серіали,
навчальні відео, фільми та інше. Графік занять розміщується на сайті www.institut.cn.ua → меню: Академія СНАМР.
2.6. Тривалість одного курсу з одного напрямку складає 160 годин (80 годин за семестр). По завершенню навчання на комплексних курсах
«Академія «CHAMP» Учень отримує сертифікат.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Виконавець зобов'язується:
3.1.1. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття з Учнем.
3.1.2. Видати Учню, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат).
3.1.3. Не розголошувати відомості, які стали Виконавцю відомі під час виконання умов цього Договору.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором:

у разі відсутності технічної або іншої можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;

у разі відсутності у Замовника передплати перед Виконавцем за надання послуг.
3.2.2. На свій розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх обов’язків за цим Договором.
3.2.3. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного
усунення порушень.
3.2.4. У будь-який момент відмовити Учню в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення
занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а Учням — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові
кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.
3.2.5. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника шляхом викладення відповідної інформації на сайт або по
телефону.
3.2.6. Надати Учню приміщення, необхідні матеріали (за винятком навчальних посібників) та обладнання для занять. У разі необхідності
Виконавець залишає за собою право замінити викладача на іншого, з відповідною кваліфікацією і досвідом.
3.2.7. Самостійно формувати групи враховуючи рівень знань Учнів, їхній вік, наявність вільних аудиторій, викладачів та інше.
3.3. Замовник зобов'язується:
3.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
3.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Учнем правил внутрішнього трудового розпорядку комплексних курсів «Академія «CHAMP».
3.3.3. Бережно ставитися до приміщення та інвентарю Виконавця, а в разі нанесення матеріального збитку відшкодувати Виконавцю збитки.
3.3.4. Не розголошувати відомості, які стали відомі Учню під час виконання умов цього Договору.
3.3.5. Виконувати інші зобов’язання, які передбаченні Договором.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. Користуватися Послугами Виконавця відповідно до положень цього Договору.
3.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця
можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.
3.4.3. Пропустити заняття з поважної причини, написавши заяву або надавши довідку з лікарні. В цьому разі матеріали пропущеного заняття
надаються Учню в електронному вигляді.
3.4.4. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.
4.4.5. Розірвати даний Договір, шляхом заповнення Заяви про розірвання Договору про надання послуг.

4. ОПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Навчальні послуги надаються Замовнику на попередній платній основі, відповідно до затверджених Виконавцем Тарифів, вказаних на сайті
Виконавця за адресою www.institut.cn.ua → меню: Академія СНАМР (надалі – "Тарифи").
Вартість навчання за 1 місяць становить – 1400,00 грн. (Одна тисяча чотириста гривень 00 копійок). Оплата за навчання на протязі всього
строку здійснюється у наступному порядку: до 5 (п’ятого) числа поточного місяця, в якому надаються послуги.
4.2. В разі, якщо в групі навчаються 2 і більше учнів з однієї сім’ї, кожен учень отримує знижку в розмірі 10% вартості курсу.
4.3. Послуги надаються лише на умовах повної передплати за поточний місяць навчання.
4.4. Учень, який приєднується в групу не на початку семестру, оплачує кількість занять, до кінця поточного навчального місяця, далі оплачує
послуги згідно п. 4.3 даного Договору.
4.5. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або готівковий розрахунок.
4.6. Оплата, внесена Замовником, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем, у зв’язку з порушеннями умов даного Договору, з
боку Замовника послуг - не повертається.
4.7. У разі пропуску Учнем занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються Замовнику.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного
законодавства України.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-який нещасний випадок в приміщенні ЧІІБіП МНТУ або в безпосередній близькості від них.
5.3. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Учню) відповідно
до умов цього Договору.
6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов'язань відсувається в часі до моменту завершення дії таких обставин.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Договір набуває законної сили з моменту підписання та діє до закінчення надання послуг передбачених п.1.1 та п.1.3., або в інших випадках
передбачених цим Договором.
8. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1.Дія Договору припиняється:

за згодою сторін;

якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили
умови, встановлені Договором щодо послуги, і будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін до Договору;

у разі ліквідації юридичної особи — Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником
ліквідованої сторони;

за порушення правил внутрішнього розпорядку ЧІІБіП МНТУ (в тому числі за появу у навчальному корпусі в нетверезому стані, у
стані наркотичного та токсикологічного сп’яніння і таке інше.

за порушення умов Договору щодо своєчасності і повноти оплати за навчання
8.2.У випадку невиконання Замовником взятих на себе зобов’язань Виконавець може призупинити надання послуг до моменту ліквідації
фінансової заборгованості.
9. ГАРАНТІЇ
9.1.Замовник підтверджує, що йому зрозумілі вимоги ЧІІБіП МНТУ, викладені в Договорі, зокрема про оплату за навчання Учня, які
передбачені у розділі 5 цього контракту.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1.Жодна із сторін не може передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій Стороні без письмової згоди на це всіх учасників
даного Договору.
10.2.Всі зміни і доповнення до цього Договору дійсні, коли вони оформлені у письмовому вигляді та підписані обома Сторонами, крім випадків
прямо передбачених Договором.
10.3.Договір складений у 2-х оригінальних примірниках для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК:
(Назва або ПІБ)_____________________________
___________________________________________
(Адреса)___________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(Тел.)______________________________________
(Банківські реквізити або паспортні дані)________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Підпис: ____________________________________
(П.І.Б.)

ВИКОНАВЕЦЬ:
За дорученням:
Відокремлений структурний підрозділ «Чернігівський інститут
інформації, бізнесу і права» Приватного вищого навчального
закладу «Міжнародний науково-технічний університет імені
академіка Юрія Бугая»
14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 37
тел. 670-150, 674-080
код: 25623216
р/рахунок: 26005300768572
в ОПЕРВ облуправління Ощадбанку
МФО: 353553
В.о.ректора:______________ Є.С. Бобришев
М.П.

