Публічний договір
про надання спортивно-оздоровчих послуг
Терміни, що використовуються у даному Договорі, мають наступне значення:
Абонемент – сукупність спортивно-оздоровчих послуг обраних та сплачених
Замовником на певний строк у відповідній кількості.
Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на
його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічним
договором шляхом придбання фізичною особою Абонементу на право
користування матеріально-технічною базою Виконавця та надання спортивнооздоровчих послуг, підписанням договору приєднання, що свідчить про
прийняття ним публічної оферти.
Анкета учасника клубу – документ, що заповнюється особисто замовником,
в якому зазначаються його данні (ПІБ, No телефону, e-mail, дата народження,
адреса), згода на обробку персональних даних, згода на умови Публічного
договору. Є договором приєднання.
Виконавець – ФОП Рудич Юрій Миколайович, який належним чином
зареєстрований відповідно до законодавства України, що здійснює свою
діяльність у конкретному Клубі під Торгівельною маркою “X-Line sport”.
Договір – договір про надання спортивно-оздоровчих послуг, укладений між
Виконавцем та Клієнтом на умовах Публічного договору з моменту Акцепту
Клієнтом її умов.
Додаткові послуги – фітнес-бар, солярій, сауна, масаж, салон краси,
персональні тренування, групові тренування з CrossFit, CrossFit Kids,
авторські класи тощо.
Клієнт – споживач спортивно-оздоровчих чи/та додаткових послуг, які
надаються Виконавцем на умовах цього Договору.
Клуб – будівля/приміщення, в якому Виконавець зобов’язується надати
Послуги Клієнту у випадку додержання усіх вимог даного Договору.
Клубна картка – матеріальний носій, який виготовлений у формі пластикової
картки з індивідуальним номером та цифро-буквеним набором символів, що
підтверджує в межах вартості придбаного абонемента право Клієнта вимагати
від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даного Договору.
Матеріально-технічна база – окремі частини приміщення, в якому
розташовано Клуб (окрім службових), прилеглі території, обладнання
спортивних залів, тренажери, інше спортивне знаряддя, зали та обладнання
для фітнесу і спорту та інше майно Виконавця, у т.ч. загального користування.
Офіційний сайт – веб-сторінка мережі фітнес-клубів, що здійснюють свою
діяльність під Торгівельною маркою “X-Line sport”, в мережі Інтернет, що
розміщений за адресою: http://www.xlinegym.com .

Послуги – надання у користування фізичним особам (Клієнтам) матеріальнотехнічної бази Виконавця, для можливості заняття останніми фізичною
культурою та спортом.
Правила клубу та правила технічної безпеки – зведений перелік умов
надання послуг, правил поведінки у Клубі, вимог до відвідувачів, порядку
використання матеріально-технічної бази Виконавця, технічної безпеки, та
іншої необхідної інформації, яка стосується споживачів послуг.
Публічний договір – публічна пропозиція Виконавця, викладена на
Офіційному сайті https://www.xlinegym.com , адресована невизначеному колу
фізичних осіб (споживачів), укласти договір про надання спортивнооздоровчих послуг на визначених умовах, вказаних у цьому договорі та
договорі приєднання.
Спортивно-оздоровчі послуги – послуги з проведення групових та
індивідуальних занять з фізичної культури та спорту, а також послуги з
проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів.
Ціна – прайс-лист, який містить у собі перелік та вартість відповідних послуг,
види та вартість абонементів, викладена на Офіційному сайті
http://www.xlinegym.com/cena/ .
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1

1.1 Даний договір є публічним договором Виконавця про надання спортивнооздоровчих чи/та додаткових послуг, а також користування матеріальнотехнічною базою (яка перебуває у власності чи оренді відповідного
Виконавця) необмеженому колу споживачів (надалі – “клієнти”).
1.2 Укладаючи договір про надання спортивно-оздоровчих чи/та додаткових
послуг, а також користування матеріально-технічною базою клієнт
зобов’язується дотримуватись клубних правил та правил технічної
безпеки, що є невід’ємною частиною цього договору.
1.3 Сторони цього договору гарантують необхідну дієздатність для
укладання і виконання даного Договору та всіх його умов.
1.4 Виконавець має право односторонньої зміни умов Договору та додатків
до нього з подальшим розміщенням їх на Офіційному сайті.
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Предметом даного Договору є отримання Клієнтом спортивнооздоровчих послуг, отримання додаткових послуг, користування
матеріально технічною базою Виконавця у порядку та на умовах,
передбачених цим Договором, а Замовник зобов’язується сплатити
вартість послуг відповідно до ціни, розміщеної на Офіційному сайті.
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ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Договір укладається шляхом прийняття фізичною особою пропозиції
Виконавця укласти Договір на умовах, викладених у публічному
договорі, текст якого розміщено на Офіційному сайті Клубу, та
підписання договору приєднання до умов даного договору.
3.2 Фізична особа, яка приймає пропозицію Виконавця укласти Договір,
підтверджує, що вона ознайомилась з умовами Договору надання
спортивно-оздоровчих послуг, Правилами клубу, цінами Виконавця,
Правилами техніки безпеки і без жодного примусу та за власним
бажанням уклала даний Договір.
3.3 Фізична особа, яка приймає пропозицію Виконавця укласти Договір,
заповнює та підписує анкету учасника клубу, яка є договором приєднання
до умов даного Договору. При заповненні анкети учасника клубу фізична
особа зобов’язана пред’явити документ, що підтверджує особу, а
адміністратор клубу має зробити фото клієнта.
3.4 Моментом укладення Договору вважається підписання анкети учасника
клубу та придбання фізичною особою абонементу на право користування
матеріально-технічною базою Виконавця та надання спортивнооздоровчих послуг. З цього моменту фізична особа є стороною Договору,
яка іменується Клієнт.
3.5 Після укладення договору клієнту видається іменна Клубна картка з
присвоєним йому номером.
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ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1 Вартість послуг за даним Договором визначається ціною Виконавця
(видом Абонементу), який розміщено на Офіційному сайті Клубу.
Розрахунки за Договором проводяться в національній валюті, у готівковій
або безготівковій формі.
4.2 Оплата за послуги здійснюється виключно перед її споживанням та у
адміністратора Клубу.
4.3 Кошти, сплачені Клієнтом за Послугу ( у тому числі Додаткові послуги),
поверненню не підлягає.
4.4 Доступ до Послуг Виконавця можливий лише при наявності Клубної
картки. При кожному відвідуванні Клубу клієнтом з метою отримання
Послуг, адміністрацією Виконавця проводиться обов’язкове сканування
Клубної картки.
4.5 Клубна картка є індивідуальною, її використання не може бути здійснено
іншими особами.
4.6 Користування Послугами Виконавця Замовником можливе лише за
наявності оплаченого абонементу згідно ціни Виконавця.
4.7 У разі закінчення строку дії абонементу вважається, що Послуги
Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги
належним чином та у повному обсязі.
4.8 Години відвідування Клубу Замовником встановлюються відповідно до
розкладу роботи Клубу з урахуванням виду оплаченого абонементу.

4.9 Додаткові послуги надаються виключно після їх оплати відповідно до
ціни Виконавця.
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ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Клієнт має право:
5.1.1 Отримувати послуги у порядку та на умовах передбачених даним
Договором, Правилами клубу та видом абонементу, згідно ціни
Виконавця, який обрав Замовник;
5.1.2 Користуватись додатковими послугами, згідно ціни Виконавця;
5.1.3 Вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за Договором;
5.1.4 Отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не
вважається Виконавцем конфіденційною;
5.1.5 На досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які
можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання всіх
можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;
5.1.6 Отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни
безпосередньо в обраному Клубі та/або на Сайті.
5.2 Клієнт зобов’язується:
5.2.1 Завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість Послуг (у т.ч.
додаткових), які передбачені ціною Виконавця;
5.2.2 Повідомити співробітникам Виконавця достовірну інформацію щодо
анкетних та контактних даних (ПІП, No телефону, віку, тощо), а також
інформацію про можливі протипоказання (стан здоров’я та ін.) щодо
отримання Послуг;
5.2.3 Повідомити Виконавця про наявність хронічних захворювань;
5.2.4 Нести персональну відповідальність за своє здоров’я та його стан;
5.2.5 Дотримуватись правил загальної і особистої гігієни;
5.2.6 Пред’являти Клубну карту під час кожного відвідуванням Клубу;
5.2.7 Відвідувати Клуб в межах його робочого часу;
5.2.8 Охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та
іншого майна Виконавця;
5.2.9 Не відвідувати заняття при наявності інфекційних і застудних
захворювань;
5.2.10 Самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;
5.2.11 Нести відповідальність за збереження власних матеріальних цінностей;
5.2.12 Нести відповідальність ( матеріальну та/або нематеріальну ) за свої дії
чи дії осіб, за яких Клієнт відповідає, під час відвідування Клубу та за
шкоду нанесену майну Виконавця або майну третіх осіб;
5.2.13 Дотримуватись усіх умов цього Договору та додатків до нього.
5.3 Виконавець має право:
5.3.1 Вимагати від Замовника сплати вартості послуг відповідно до обраного
абонементу згідно ціни Виконавця, а також вартості додаткових послуг;
5.3.2 Вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору;

5.3.3 Зробити зауваження Замовнику у разі порушення ним Договору та
Правил, вказати на підстави такого порушення і скласти Акт про
порушення Замовником Договору, або Акт про факт нанесення шкоди
майну (далі разом - Акти). Акти мають бути складені комісією у складі
не менш ніж 1 (однієї) уповноваженої особи Виконавця та 2 (двох)
незалежних осіб. У разі якщо Замовник відмовився від підписання
Актів, Акти вважаються дійсними за умови дотримання процедури їх
складання, передбаченої даним пунктом. З моменту набрання чинності
Актів, тобто з моменту їх підписання комісією, Замовник несе
відповідальність, у тому числі, але не виключно, матеріальну,
передбачену даним Договором, Правилами та чинним законодавством
України. У разі якщо порушення сталось 1 (один) і більше рази (в
залежності від тяжкості порушення, що встановлюється за особистим
переконанням Виконавця) – позбавити права відвідувати Клуб без
повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за даним
Договором;
5.3.4 Не допускати Клієнта до Клубу, якщо зовнішній та емоційний стан
Клієнта дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній
перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої
з наркотичних речовин, або під дією медичних препаратів, якщо це
впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини,
перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників
Виконавця;
5.3.5 Не допускати Замовника до приміщень Клубу, якщо він не має
спортивного одягу і змінного взуття;
5.3.6 На власний розсуд припинити надання Послуг Замовникові з підстав
порушення останнім умов даного Договору та додатків до нього, - кошти
за не використані Послуги Замовнику не повертаються;
5.3.7 В односторонньому порядку вносити зміни в будь-який час на свій
розсуд до даного Публічного договору та додатків о нього. Такі зміни
набирають чинності з часу розміщення зміненого тексту на офіційному
сайті Клубу. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до
Публічного договору, тягне за собою внесення змін до Договору, і такі
зміни до Договору набирають чинності одночасно із внесенням змін в
Публічного договору;
5.3.8 Змінювати графік роботи Клубу;
5.3.9 Без попереднього сповіщення встановлювати чи скасовувати знижки,
акції, пільги, засновувати дисконтні програми, змінювати ціни на
Послугу (у тому числі Додаткові послуги);
5.3.10 Змінювати розклад додаткових послуг та заявленого виконавця цих
Послуг;
5.3.11 Обмежувати використання будь-якої матеріально-технічної бази
Виконавця для проведення профілактичної або ремонтної роботи з ним;
5.3.12 Здійснювати відео спостереження у спортивних залах Клубу та
прилеглих територіях ( крім роздягальні, туалету, душової ), а також

відео фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів Клубу, без окремої
згоди останніх. Використовувати результати фото та відео фіксації
відповідно до чинного законодавства України (у тому числі як докази у
будь-яких спірних питаннях);
5.3.13 Інші права передбачені даним Договором та законодавством України.
5.4 Виконавець зобов’язується:
5.4.1 Оформити та надати Клієнту Клубну картку Клієнта у відповідності до
умов Договору;
5.4.2 Надати Клієнту можливість користуватися Послугами ( у тому числі
Додаткових послуг) у порядку та на умовах даного Договору;
5.4.3 Забезпечити належне функціонування матеріально-технічної бази
Виконавця, а також допоміжних побутових приміщень призначених для
користування Замовником.
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СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1 Строк дії Договору збігається зі строком дії придбаного Замовником
абонемента згідно ціни Виконавця.
6.2 Договір вступає в силу з дати підписання договору приєднання до умов
даного Договору.
6.3 Договір вважається пролонгованим у випадку придбання Замовником
абонемента на наступний строк. Кількість днів пролонгації необмежена.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1 Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням даного договору
чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або
їх представниками. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів,
він вирішується у судовому порядку, визначеному чинним
законодавством України.
7.2 За порушення даного Договору Сторони несуть відповідальність,
встановлену даним Договором та чинним законодавством України.
7.3 Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні
наслідки, що можуть мати місце при отриманні Замовником Послуг, у
тому числі пов’язані зі станом здоров’я, якщо такі стались не з вини
Виконавця.
7.4 Виконавець не несе відповідальності за порушення своїх зобов'язань за
цим Договором, якщо воно сталося не з його вини.
7.5 Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх
осіб, які не є його працівниками.
7.6 Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки,
завдані Виконавцю та третім особам шляхом псування їх обладнання чи
іншого майна.

7.7 Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які пошкодження,
псування, забруднення майна (особистих речей, елементів одягу,
власного спортивного спорядження, тощо) Замовника.
7.8 Виконавець не несе жодної відповідальності за збереження цінних речей
(гроші, годинники, телефони, прикраси тощо) загублені або залишені в
шафці Клубу чи інших місцях загального користування.
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ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1 Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне
виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне
виконання є наслідком дії обставини, що існують поза волею Сторін.
Сторони домовилися, що до обставин, що існують поза волею Сторін,
окрім іншого, вони відносять: загроза війни, збройний конфлікт або
серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись
ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного
ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та
неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму,
диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот,
повстання, масові заворушення, введення комендантської години,
експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств,
реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, протиправні дії
третіх осіб, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані
умовами відповідних рішень та актами державних органів влади,
закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження)
експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними
умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон,
ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град,
заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус,
блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха
тощо; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клуб;
рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють
виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором та/або які значно
погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього
Договору, та/або які, на думку Виконавця, завдають Клієнтові суттєвого
негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво
впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті
на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщень, де
розташований Клуб, у тому числі такі, які призвели до втрати права
Виконавця щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у
будівлях, де розташований Клуб і проведення яких не було заплановано
Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання,
водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, вина третіх осіб у
випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг; вина третіх
осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та/або

припинення яких не залежить від волі Сторін. На період існування
обставин, що існують поза волею Сторін, Сторона, яка зазнає впливу
таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим
Договором. Ані Виконавець, ані Клуб, не несуть відповідальності за
негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору,
настання яких знаходиться поза волею Виконавця. Підтвердженням дії
обставин, що існують поза волею Сторін у Виконавця може бути будьякий документ, оформлений належним чином, що має посилання та
підтвердження таких обставин.
8.2 Сторони усвідомлюють, що такі обставини унеможливлюють процес
надання Послуг та не є підставою для розірвання Договору.
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ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Акцептуючи даний Договір Замовник заявляє, що він перебуває при
здоровому розумі та ясній пам’яті, діє добровільно, свідомо та розумно,
без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного так і
психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові і фактичні
наслідки та усвідомлює, що факт укладення даного Договору означає, що:
а) Замовник свідомо погоджується на всі умови Договору;
б) стан здоров'я Замовника дозволяє йому споживати Послуги Виконавця
відповідно до даного Договору;
в) він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи
інші ушкодження його здоров’я, отримані внаслідок використання
спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних
вправ (навантажень);
г) він не має медичних протипоказань для занять спортом та свідомо
звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за можливі нещасні
випадки, які можуть трапитись з ним на території Клубу;
д) він несе повну відповідальність за правильність вказаних персональних
даних, зобов'язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну, а у
разі неповідомлення, усвідомлює ризик настання пов'язаних з цим
несприятливих наслідків.
9.2 Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов
та термінології українською мовою.
9.3 Усі додатки до Договору є невід’ємною його частиною та мають рівну з
даним Договором юридичну силую.
10 ДОДАТКИ
10.1 До даного договору додаються наступні додатки, які є невід’ємною
частиною цього договору:
Додаток №1. Правила мережі фітнес-клубів “X-Line sport”
Додаток №2. Правила технічної безпеки

Дана Публічна оферта пропонується ФОП Рудич Юрій Миколайович, який
являється власником Торгівельної марки “X-Line Sport” та належним чином
зареєстрований відповідно до законодавства України (РНОКПП: 2920514896),
місце реєстрації: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Суворова, буд. 41,
який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, діє від свого імені, але
за дорученням, в інтересах та за рахунок третіх осіб, що здійснюють свою
діяльність під Торговельною маркою “X-Line Sport” (“Виконавців”), на
підставі договорів оренди з Виконавцями.

