
ДОГОВІР  публічної оферти до путівки №______ 
Зміна ___ з_______по_______ 

 
Поняття та визначення:  
 Виконавець – Приватне підприємство «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку 
«Романтик» 
 Замовник - будь-яка фізична особа, що являється  законним представником неповнолітньої 
дитини, яка своїми діями виявила намір укласти договір на умовах визначених у даній оферті 
ПІБ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Загальні положення 
1.1. Дана оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією Виконавця укласти 
Договір про надання послуг з організації відпочинку дистанційним способом в повному обсязі, далі по 
тексту «Договір», у зв’язку з чим останній розміщує Публічну оферту (пропозицію) на Інтернет-сайті  
http://romantic-sea.com.ua (далі - «Інтернет-сайт»). 
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Виконавця (акцептом) укласти 
Договір, вважається факт оплати Замовником послуг на умовах цього Договору, у строки та за цінами, 
вказаними на Інтернет-сайті Виконавця, чи отримання путівки будь-яким іншим способом. 
1.3. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям 
положень цього Договору, вартістю послуг та всіх додатків, які є невід’ємними частинами цього Договору. 
2. Предмет договору 
2.1. За даним Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надавати послуги з 
організації відпочинку дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Романтик»» (далі – 
«Послуги»), а Замовник зобов’язується прийняти надані Послуги та оплатити їх вартість. 
2.2. Строк надання Послуг за даним Договором визначається відповідно до обраної зміни Закладу, 
вказаної на Інтернет-сайті та вказується у путівці Виконавця, яка є невід’ємною частиною цього Договору. 
2.3. Замовник надає Виконавцю право на обробку персональних даних, своїх та своєї неповнолітньої 
дитини. А також надає згоду на участь дитини в фото та відеоматеріалах табору «Романтик» і 
використання цих матеріалів для публікацій в соціальних мережах закладу. 
2.4. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує, що уважно ознайомився з усіма пунктами 
даного Договору та інформацією, оприлюдненою на Інтернет-сайті, в розділі «Для батьків», всі вони є 
невід’ємною частиною цього Договору. 
2.5. Місце надання Послуги: 75700, Херсонська обл., м. Скадовськ, пров. Нічика,8,  
2.6.Час початку і закінчення надання послуг за договором:  з  8 години 00 хвилин в день заїзду і 18.00- в 
день від'їзду, згідно гафіка зміни, вказаної  на «Інтернет-сайті»/Договорі/Путівці. 
 
3. Права та обов’язки Сторін 
 
3.1 Права Виконавця. 
3.1.1. Виконавець має право відмовити у прийомі дитини до Закладу в разі : 
- відсутності путівки/оплати за путівку; 
-невідповідності віку дитини встановленим вимогам; 
-відсутності у дитини, яка прибула на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу, медичної довідки 
079-О,довідки  про щеплення та епідеміологічне оточення; 
- відмова дитини від виконання нею вимог правил перебування на території Закладу; 
- медичні  протипоказання для перебування в Закладі;  
 Виконавець  залишає за собою право анулювати путівку і не повертати вартість оплачених, але не 
наданих послуг, що входять у вартість путівки. 
3.1.2.  Виконавець має  право за порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку  негайно відрахувати дитину із закладу та відправити  до місця постійного 
проживання за рахунок батьків або інших законних представників без відшкодування оплати за путівку. 
До порушень, що можуть бути причиною відрахування дитини з Закладу відносяться: 
-грубе порушення заходів власної безпеки, порушення режиму, самовільне залишення території табору 
або  корпусу після відбою, самовільне купання або неодноразове порушення правил поведінки на воді, 
порушення правил пожежної безпеки, електробезпеки; 
-   вживання і пропаганда вживання тютюнової та алкогольної продукції, енергетичних напоїв і 
психоактивних речовин, використання піротехнічних засобів, користування предметами, що відносяться 
до холодної зброї; 
- самостійне купання в морі або басейні; 



- не коректна поведінка по відношеню до  інших дітей та працівників закладу  (крадіжка, вимагання, 
погрози, лихослів'я, грубість, нанесення морального або фізичного збитку).  
- нанесення значного умисного матеріального збитку табору і іншим відпочивальникам або 
співробітникам. 
-  вчинення дій, що несуть загрозу життю або фізичному та психологічному здоров'ю людей. 
3.1.3. Причиною відрахування із Закладу також може бути: 
- виявлення у дитини медичних протипоказань або хронічних захворювань, не зазначених в анкеті або 
медичних довідках, які можуть негативно позначитися на його здоров'ї під час перебування в Закладі або 
на здоров’ї інших дітей, при цьому грошові кошти, сплачені за путівку, не повертаються. 
  
 
3.2 Обов'язки Виконавця 
Виконавець  зобов'язаний: 
3.2.1. Надати Замовнику  необхідну і достовірну інформацію про правила перебування на території 
Закладу  на Інтернет-сайті  закладу  та  в будь-який інший спосіб. 
3.2.2. Створити дитині безпечні умови перебування, забезпечити охорону її життя і здоров'я, особистого 
майна, надання невідкладної медичної допомоги, реалізацію освітніх програм та змістовного дозвілля 
тощо.   
 Виконавець  несе відповідальність тільки за збереження речей, зданих в камеру схову або сейф 
табору. Втрата дитиною особистих речей, грошових коштів, матеріальних цінностей, не зданих на 
зберігання, Виконавцем  не компенсується ; 
3.2.3. У разі виникнення обставин непереборної сили забезпечити негайну евакуацію і відправлення 
дитини до місця постійного проживання; 
3.2.4. У разі захворювання дитини надати їй долікарську допомогу та організувати її лікування в 
медичному закладі;  
3.2.5. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей відповідно до державних соціальних стандартів 
оздоровлення та відпочинку дітей. 
 
3.3 Обов’язки Замовника 
Замовник зобов’язаний: 
3.3.1. Направляти до Закладу дітей віком від 7років до 17років; 
3.3.2. Надати Виконавцю копії свідоцтва про народження, медичну довідку 079, довідку  про щеплення, 
довідку про благополучне санітарно-епідеміологічне оточення, виписані не раніше, ніж за 3 дні до 
прибуття до Закладу; 
3.3.3. Забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку 
необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни; 
3.3.4. Навчити дитину навичкам обслуговувати себе (заправка постелі, купання в душі, правила поведінки 
за столом, прибирання спального приміщення, правила користування туалетним приладдям і т.д.). 
3.3.5. Провести з дитиною превентивну роботу щодо запобігання шкідливим звичкам; 
3.3.6. Забезпечити проходження дитиною медичного обстеження. Перед виїздом дитини в Заклад  
бажано відвідати стоматолога; 
  Купуючи путівку в дитячий заклад Замовник  підтверджує, що ознайомився з вимогами медичного 
відбору дітей і підпверджує, що дитина не має обмежень для перебування в дитячому закладі. Крім того, 
Замовник надає дозвіл медичному персоналу, в разі необхідності,  робити рентгенівські знімки, необхідні 
аналізи, ін’єкції, і, здійснювати лікування дитини протягом табірної зміни. 
3.3.7. Надавати інформацію працівникам дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, особам, які 
супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини, протипоказазання, обмеження (наприклад, 
про алергію на медичні препарати); 
3.3.8. Відшкодувати заподіяні дитячому закладу оздоровлення та відпочинку збитки внаслідок 
недисциплінованої поведінки дитини; 
3.3.9. У разі прийняття рішення адміністрацією дитячого закладу оздоровлення та відпочинку про 
дострокове відправлення дитини до постійного місця проживання за недисциплінованість та у разі 
неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з дитячого закладу оздоровлення 
та відпочинку, відшкодувати витрати, понесені цим закладом, на супроводження дитини до постійного 
місця проживання. 
 
3.4 Права Замовника 
3.4.1 Ознайомитися правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх, оздоровчих, медичних 
програм або програм відпочинку, в яких братиме участь дитина; 
3.4.2. Захищати права та законні інтереси дитини в разі отримання від неї відповідної інформації; 
3.4.3. Звертатися до адміністрації дитячого закладу оздоровлення та відпочинку з питання поліпшення 
роботи дитячого закладу оздоровлення 



3.4.4. Ознайомитись з умовами проживання дітей, оглянути територію Закладу Замовник  може  тільки до 
заїзду дітей, або в період заїзду з дозволу адміністрації та в супроводі представника    Закладу в день 
заїзду дітей.   
 
5.4 Права та обов'язки дітей 
Діти під час перебування в Закладі  мають право: 
5.4.1. На захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини, на охорону життя, здоров'я 
і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переконань; 
5.4.2. На кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або травмування; 
5.4.3. Самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в програмах закладу; 
5.4.4. Отримувати зазначені в путівці послуги з оздоровлення та відпочинку, в тому числі платні; 
5.4.5. На раціональне харчування; 
5.4.6. Брати участь в управлінні дитячим закладом оздоровлення та відпочинку; 
5.4.7. Звертатися до адміністрації закладу для отримання інформації стосовно побуту, харчування, 
медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку; 
5.4.8. У разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, у тому числі заміни 
вихователя або переходу в інший дитячий колектив (екіпаж). 
 
Діти під час перебування в Закладі зобов’язані:  
5.4.9. Виконувати правила внутрішнього розпорядку Закладу; 
5.4.10. Брати посильну участь в реалізації програм Закладу; 
5.4.11. Виконувати вимоги правил дитячого гуртожитку; 
5.4.12. Виконувати розпорядок дня, який  встановлений на кожен день; 
5.4.13. Не залишати територію Закладу  без відповідного дозволу; 
5.4.14. Обслуговувати себе (прибирання спального місця і приміщення, чергування в їдальні); 
5.4.15. Виконувати санітарно-гігієнічні вимоги; стежити за своїм зовнішнім виглядом, одягом; 
5.4.16. Дбайливо ставитися до майна Закладу; 
5.4.17. У разі нездужання негайно сповістити свого вожатого або медичного працівника; 
5.4.18. Не вчиняти дій, що завдають шкоди своєму здоров'ю і здоров'ю оточуючих; 
5.4.19. Дбайливо ставитися до природи і рослин; 
5.4.20. При плануванні поїздки  в Заклад,   дитина повинна ознайомитися з даними правилами і в разі 
неможливості  їх виконання, відмовитися від поїздки. 
 
6. Вартість послуг і порядок  розрахунків 
6.1. Замовник здійснює повну оплату Послуг за цим Договором, вартість яких визначена на Інтернет-сайті 
та або  вказана у відповідному рахунку на сплату. Датою оплати вважається дата зарахування грошових 
коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. 
6.2. Факт оплати Замовником послуг за Договором повністю або частково є підтвердженням згоди на їх 
отримання (укладення договору). Прийом дітей до Закладу здійснюється тільки після повної оплати 
вартості послуг. 
6.3.У вартість путівки входить:     
-проживання в  номерах зі зручностями у кімнаті;   
-5-ти разове збалансоване харчування, 
- культурно-масова та спортивна програма, дискотеки, перегляд фільмів; 
-купання в басейнах; 
-заняття в студіях;      
-страхування  від нещасного випадку на час відпочинку,  
 -надання першої домедичної допомоги. 
 
6.4. Додаткові послуги надаються за окрему плату (за Вашим бажанням) та не входять в вартість путівки: 
-відпочинок в групах з вивченням англійської мови; 
-екскурсі та інші заходи, надані  сторонніми организаціями; 
-трансфер Херсон-«Романтик»-Херсон. 
 
6.5. Виконавець   негайно повертає сплачену вартість путівки  Замовнику  в разі скасування поїздки з вини 
Закладу. 
6.6. У випадку відмови (неможливості) від поїздки дитини в Заклад на обрану та оплачену зміну , заїзд 
дитини переноситься на іншу зміну  (при наявності вільних місць) або грошові кошти повертаються 
Замовнику в повному обсязі,  якщо повідомлення Виконавця про відмову від послуги відбулося  в термін 
не менше ніж за 15 днів до дати початку зміни на яку придбано путівку. 
 Якщо Замовник повідомив про відмову від послуг  в більш короткі строки, Виконавець утримує із 
вартості путівки суму на покриття своїх збитків: 



     від 15 до 7 діб до дати відправлення - 20 відсотків вартості путівки 
     від 7 до  1 доби до дати відправлення - 50 відсотків вартості путівки 
 
6.7. У випадку відмови/ неможливості поїздки до табору, внаслідок хвороби, що робить неможливим 
перебування дитини в таборі, Замовнику повертається 100% раніше сплачених сум, за умови надання 
офіційного висновку лікаря про неможливість перебування дитини в таборі. 
6.8. У випадку переривання відпочинку дитини через хворобу під час тривалості табірної зміни, Замовнику 
повертається вартость невикористаних днів відпочинку,за умови, що хвороба виявлення у дитини,  не є 
наслідком медичних протипоказань або хронічних захворювань, загострення яких виникло в період 
відпочинку. При цьому поточний день вважається використаним. 
6.9. У випадку переривання відпочинку дитини з причини її соціальної неадаптованості в дитячому 
колективі, за її власною ініціативою, чи за бажанням батьків сплачені Замовником кошти поверненню не 
підлягають. 
6.10. В інших непередбачених договором випадках Замовник вправі відмовитись від виконання Договору 
лише за умови повного відшкодування Виконавцю збитків, підтверджених у встановленому порядку та 
заподіяних внаслідок розірвання Договору. 
6.11 Факт виконання цього договору оформляється Актом наданих послуг, підписаного обома 
Сторонами.. В разі не підписання акту і відсутність претензій з боку Замовника  за якістю та обсягом 
наданих послуг протягом 10 календарних днів з останнього дня надання послуги Замовнику, послуги 
вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником  в повному обсязі.  
 
7. Відповідальність Сторін 

7.1. Кожна зі сторін несе відповідальність за виконання належним чином взятих на себе зобов'язань за 
цим договором. 
7.2. Виконавець  звільняється від відповідальності за невиконання взятих за цим договором зобов'язань у 
разі настання форс-мажорних обставин, до яких відносяться обставини непереборної сили, які не 
залежать від сторін, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього договору. 
 
8. Інші умови 
8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту надходження грошових коштів від 
Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця – оплата послуг відповідно до умов Договору та діє до 
повного виконання взятих на себе зобов’язань. 
8.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке 
мало місце під час дії цього Договору. 
8.3. Спори, що виникли при виконанні даного договору, вирішуються шляхом переговорів  У випадку, 
якщо Сторони не можуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають 
вирішенню згідно з чинним законодавством України. 
8.4. Укладанням даного Договору замовник підтверджує факт ознайомлення з діючими правилами 
табору, змістом послуг та згоду з ними. 

9. Реквізити сторін: 
 

ВИКОНАВЕЦЬ 
ПП ПЗОВ «Романтик» 
Херсонська обл,. м. Скадовськ, пров. Нічика 8, 
ЄДРПОУ 22760601  
р/рUA043524790000026000060388776 
ПАТ  КБ Приватбанк  
Тел. (05537) 52553; 0661960138    
Email: romantic@viges.com.ua 

 

ЗАМОВНИК 
Путівка №_______ 

Зміна ___ з_______ по________ 
ПІБ______________________________________ 
_________________________________________ 
Телефон_________________________________ 
 
 
 
_______Є.               Підпис__________________ 
 

 


