Розрахунок вартості послуги - калькуляція окремої послуги.
Надалі по тексту Договору Виконавець послуг і Замовник послуг також
називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».
Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а
також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і
виконання Договору відповідно до його умов.
Діюча версія даного Договору завжди розміщена на інформаційному стенді при
вході в басейн «Перша школа Плавання» і в обов'язковому порядку пропонується для
ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Даний Договір регулює взаємовідносини між Виконавцем та Замовником по

наданню послуг у басейні «Перша школа плавання», який знаходиться за адресою: м.
Київ, вулиця Академіка Єфремова, будинок №11.
1.2. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати спортивно-

оздоровчі послуги та інші послуги, відповідно до переліку послуг Виконавця, (далі по
тексту – Послуги) Замовнику, а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю надані
Послуги на умовах, передбачених цим Договором.
1.3. До спортивно-оздоровчих послуг, які надає Виконавець належить: ванна для
немовлят, відвідування малого басейну для дітей до 3-х років, великого басейну для дітей
від 3-х років та дорослих, інші послуги згідно переліку послуг.
2.ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
2.1. Відвідування Клубу Виконавця Клієнтом здійснюється при наявності клубної

картки, у разі її відсутності – на підставі документу, який посвідчує особу (паспорт, ідкартка, посвідчення водія) або у разі надання застави у розмірі 200 грн. У разі втрати
клубної карти «Перша школа плавання», Клієнт сплачує 50 грн. за повторну видачу
карти.
2.2. Послуги надаються на підставі виданого Замовнику абонементу, клубної картки,
згідно затвердженого Виконавцем Розкладу надання послуг.
2.3. В обов’язковому порядку, Замовником, перед першим відвідуванням заняття,
заповнюється та подається Заява про вступ до Клубу з зазначенням повних особистих
даних, медичних застережень. Подати Заяву про вступ до Клубу можливо шляхом
заповнення електронної заяви на сайті Виконавця за посиланням: www.1swim.com.ua, або
при першому відвідуванні за QR кодом у адміністратора на рецепції.
Документом, що засвідчує право Замовника на користування послугами за цим
Договором є Клубна картка, абонемент, який видається Замовнику після повної
попередньої оплати Замовником його вартості до початку надання послуг.
2.4. Придбання клубної картки, абонементу свідчить про те, що Замовник послуг

ознайомлений з даним Договором, Правилами відвідування басейну «Перша школа
плавання», «Розкладом групових занять», що розміщені на інформаційних стендах у
Виконавця і згодний з їх умовами в повному обсязі.
2.5. У разі невідповідності даних особи, зазначених у документі, даним, зазначеним у

Клубній картці, представник басейну має право вилучити таку Клубну картку до
з’ясування усіх обставин, про що складає відповідний акт у 2 (двох) примірниках за
підписом особи, яка вилучила Клубну картку. 1 (один) з таких примірників надається
особі, яка пред’явила невідповідну Клубну картку. Вилучена Клубна картка залишається
в Клубі до з’ясування обставин, що призвели до її вилучення.
2.6. Перед придбанням абонементу для відвідування басейну, Замовник послуг надає

Виконавцю медичну довідку як дозвіл на відвідування басейну без медичних
протипоказань за станом здоров’я.

Медична довідка може бути надана Замовником і при першому відвідуванні басейну,
але у цьому випадку Замовник послуг бере на себе всю фінансову відповідальність за

наслідки медичних протипоказань, які будуть виявлені вже після придбання абонементу
до басейну.
2.7. З метою найбільш раціонального та ефективного розподілу часу для надання

Послуг, вказаних в п. 1.3 даного Договору, Виконавцем вводиться попередній запис для
користування видами Послуг та запроваджується розклад (графік) надання видів Послуг,
який є у вільному доступі на рецепції у адміністратора і з яким Замовник має
можливість ознайомитись в будь-який час роботи Виконавця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Права та обов’язки Виконавця:
3.1. Виконавець зобов’язаний:
3.1.1. Надавати послуги в порядку і на умовах передбачених даним Договором,
«Правилами відвідування басейну «Перша школа плавання», «Розкладом групових
занять».
3.1.2. Розпочати надання послуг відповідно до запланованих графіків та розкладу
занять, за умови отримання оплати послуг від Замовника відповідно до умов даного
Договору. Відповідати за якість надання послуг.
3.1.3. Надаючи Послуги, Виконавець забезпечує Клієнта власним та/або залученим
кваліфікованим та професійним персоналом, окрім того, по мірі можливості, докладає
максимум зусиль для збереження незмінності та сталості складу персоналу, виключно у
межах і у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.
3.1.4. Клієнт усвідомлює, що зміна складу персоналу басейну або часу тренувань не є
підставою для розірвання Договору та повернення грошових коштів.
3.1.5. П опереджати

Замовника про зміни у порядку надання послуг, шляхом
розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах у закладі Виконавця та/або
через соціальні мережи.
3.1.6.
Дотримуватись норм чинного законодавства. Суворо дотримуватись санітарногігієнічних вимог до утримання місць де надаються послуги та допоміжних
приміщень.
3.1.7. Прийняти попередню оплату від Замовника, видати йому оформлений абонемент

на відвідування басейну та інших послуг або видати картку разового відвідування,
якщо Замовник бажає скористуватись разовим проходом в заклад, для отримання разової
послуги.
3.1.8. Надавати послуги басейну та інші послуги тільки після повної оплати їх

Замовником, відповідно до діючих тарифів.

3.1.9. Зберігати д о с т у п д о м о б і л ь н о г о д о д а т к у на час, що указаний в

оплаченому абонементі, за винятком обставин припинення надання послуг.
3.1.10. Розглядати скарги і звернення Замовника у терміни, передбачені чинним

законодавством.
3.1.11. Попередити Замовника за 3 (три) дні до початку виконання заходів, передбачених

п. 3.2.12. цього Договору, шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційних
стендах у закладі Виконавця та/або на сайті Виконавця.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Надавати послуги особисто та/або через осіб, які перебувають з Виконавцем у
трудових відносинах, або залучати для надання Послуг, передбачених даним Договором,
інших осіб на умовах цивільно-правових договорів.
3.2.2. У разі недотримання Замовником умов цього Договору, Правил відвідування

басейну, припинити надавання послуг та розірвати даний Договір в односторонньому
порядку.
3.2.3. У разі порушення Замовником умов Договору, Правил відвідування басейну,

вилучити абонемент до вирішення питання по суті та відмовити у доступу до Послуг.
3.2.4. Вимагати від Замовника, лікарського огляду (довідки) за умови явних ознак

хвороби та/або ознак, які вказують на погане самопочуття Замовника чи особи в
інтересах якої укладено даний Договір, що робить не можливим його зайняття у закладі
та ставить під загрозу здоров’я інших відвідувачів та персоналу Виконавця.
3.2.5. 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 та персоналу Виконавця. Виконавець має право тимчасово припинити
надання послуг Замовнику, до повного одужання останнього, що підтверджується
відповідною лікарняною довідкою (висновком лікаря).
3.2.6. Відмовити

Замовнику у доступу до Послуг (тимчасово припинити в
односторонньому порядку надання послуг) у разі наявних ознак у Замовника
алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
3.2.7. Вимагати від Замовника відшкодування збитків за втрату ключа, брелока від

шафки для одягу, за втрату ключа, брелока від шафки для зберігання особистих речей, а
також за будь – яку іншу шкоду, заподіяну Виконавцю в сумі 200,00 грн. за
одиницю(двісті гривень 00 копійок).
3.2.8. Вимагати від Замовника відшкодування збитків за пошкодження ключа, брелока
від шафки для одягу, за пошкодження ключа, брелока від шафки для зберігання
особистих речей Виконавцю в сумі 100,00 грн. за одиницю (сто гривень 00 копійок).
3.2.9. У разі порушення Замовником п.п. 3.3.7. – 3.3.14. цього Договору, вимагати у

Замовника негайного припинення зазначених порушень.
3.2.10.У разі невиконання Замовником вимог Виконавця, зазначених у п. 3.2.7. цього

Договору, вимагати у Замовника залишити заклад, а також розірвати цей Договір в
односторонньому порядку.
3.2.11. Укладати в інтересах Замовника угоди з третіми особами щодо страхування

Замовника.

3.2.12. Закрити Клуб та тимчасово припинити надання Послуг у святкові та санітарні

дні, повідомивши про це Замовника за 3 (три) дні до дати припинення надання послуг.

3.2.13. Роботу Клубу може бути тимчасово призупинено в зв'язку з вимушеним

відключенням електроенергії, водопостачання, виходу із ладу інших комунікацій
безпосередньо пов'язаних з забезпеченням функціонування Клубу з причин, що не
залежать від Закладу.
3.2.14. Виконавець

залишає за
абонементу чи клубної картки.

собою

право

відмовити

Замовнику

у

купівлі

3.2.15. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи басейну, про що

адміністрація повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації
інформаційному стенді в закладі або у соц. мережах.
3.2.4. Здійснювати фото - та відео зйомку занять з метою використання даних зйомок
для публікацій у мережі Інтернет для реклами тощо.
Права та обов’язки Замовника:
3.3. Замовник зобов’язаний:
3.3.1. Дотримуватись та виконувати умови даного Договору,
3.3.2. Беззаперечно виконувати та дотримуватись Правил відвідування басейну в «Перша

школа плавання», які є невід’ємною частиною Договору та які вивішуються Виконавцем
для загального ознайомлення біля входу в заклад Виконавця.
3.3.3. Дотримуватись Розкладу групових занять, які вивішуються Виконавцем для
загального ознайомлення біля входу в заклад Виконавця та на сайті Виконавця.
3.3.4. Для відвідування басейну Замовник зобов’язаний мати
при собі: рушник,
купальний костюм, спеціальне взуття, спеціальну шапочку для басейну (силіконову або з

тканини).
3.3.5. Перебуваючи на території Клубу,Замовник повинен поводитись відповідно до
правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватись
чистоти, правил гігієни, санітарії, пожежної безпеки, дотримуватися техніки безпеки при
роботі з обладнанням, спортивним інвентарем, електричними приладами тощо та не
створювати некомфортних умов для інших відвідувачів Клубу.
3.3.6. Дотримуватись загальноприйнятих норм етики та моралі, з повагою ставитись до
обслуговуючого персоналу Виконавця та інших відвідувачів.
3.3.7. Знайомитись та приймати до уваги інформацію про зміни даного Договору,

додатків до нього, розкладу (графіку) занять тощо, які розміщуються на інформаційних
стендах закладу Виконавця та на сайті Виконавця.
3.3.8. Дотримуватись

та не порушувати авторських прав на запропоновані
Виконавцем програми, методики тощо, отримані від Виконавця під час надання послуг.
3.3.9. У повній відповідності виконувати рекомендації Виконавця при отриманні послуг.
У ході отримання послуг виконувати законні вимоги персоналу Виконавця послуг і
умов цього Договору.
3.3.10. Своєчасно оплачувати послуги, що надаються Виконавцем.

Оплатою послуг Замовник надає згоду на дотримання заходів безпеки та правил
відповідно до Правил відвідування басейну в «Перша школа плавання».
3.3.11. Нести відповідальність за травмування та

стан свого здоров’я та своєї
неповнолітньої дитини, в інтересах якої Замовником було укладено даний Договір, під час
перебування у Виконавця.
3.3.12. Входити до закладу Виконавця зі своїм абонементом, клубною карткою, та не

передавати їх у користування будь-якій іншій особі.

3.3.13. Переодягатися (змінювати одяг), приймати у разі необхідності їжу, тільки у

спеціально облаштованих приміщеннях.

3.3.14. Не сушити феном для волосся, взуття та одяг. У разі порушення зазначеного

пункту, штраф з правопорушника 250 грн.

3.3.15. Відвідувати, а також допускати до відвідування басейну та інших занять/тренувань

свою неповнолітню дитину, в інтересах якої Замовником було укладено даний
Договір, за яку Замовник несе повну відповідальність, при відсутності медичних
протипоказань (при наявності хронічних захворювань, інфекцій, шкірних захворювань, а
також хвороб внутрішніх органів утриматись від відвідування басейну та
занять/тренувань самому та своєї неповнолітньої дитини в інтересах якої Замовником
було укладено даний Договір).
3.3.16. Самостійно та відповідально контролювати своє самопочуття та своєї дитини в

процесі відвідування басейну та занять/тренувань. Негайно інформувати чергового
басейну та/або установу в випадку погіршення свого самопочуття та стану здоров’я
та/або стану здоров’я та самопочуття неповнолітньої дитини, в інтересах якої
Замовником було укладено даний Договір.
3.3.17. Перед відвідуванням групових та персональних занять Замовник зобов’язаний

повідомити тренеру про можливі застереження або рекомендації лікаря, у разі
неповідомлення тренер/інструктор не несе відповідальності за життя, здоров’я Клієнта.
3.3.18. Дотримуватися загальних правил гігієни, перед початком заняття (тренування) в

басейні , незалежно від віку Замовника, необхідно: прийняти душ (без купальника та/або
плавок), переодягнутися в одяг для купання (купальник для жінок, спортивні плавки для
чоловіків), одягнути шапочку для плавання, яка використовується протягом всього часу
занять (тренувань).
3.3.19. Відвідувати басейн лише за умови наявності шапочки для плавання, плавок

(купального костюму), спеціального взуття для зони басейнів, змінного взуття (інших
необхідних атрибутів згідно з Правил відвідування басейну в «Перша школа
плавання»),абонементу та документу, який посвідчує особу.
3.3.20. Не заходити у басейн, якщо в них відсутній тренер Виконавця.

3.3.21. Не сидіти на бортиках басейну, звішувати ноги у чашу басейну.
3.3.22. Не брати (чіпати) на облаштованих стелажах інвентар без попередньої згоди

тренера.

3.3.23. Під час перебування в приміщені плавального басейну, в басейні та на палубі, що

прилегла до ванни плавального басейну забороняється:

- проводити активні ігри на воді, пов'язані з пірнанням та захватом тих, хто купається
та інших що можуть бути небезпечними для життя та здоров’я людей, стрибати та
пірнати з бокових частин басейну та в інших, не передбачених для цього місцях, зі
споруд, не пристосованих для цього користуватись ластами;
- проводити активні ігри та бігати на палубі, що є прилеглою до ванни плавального
басейну, зокрема ходити, бігати в приміщенні басейну (роздягальня, душ, обхідна
доріжка ванни басейну та інша прилегла до неї територія басейну ) босоніж, без
гумового взуття;
- використовувати рятувальні засоби не за їх призначенням;
- розпивати спиртні напої, палити, перебувати в нетверезому стані та або стані
наркотичного сп’яніння;
- приносити в роздягальню та приміщення басейну миючі та косметичні засоби у
скляному посуді;
- забруднювати і засмічувати воду;
- користуватись косметичним та гігієнічними засобами, мазями перед відвідуванням
басейну;
- приводити із собою тварин, птахів та інших рептилій;
- подавати обманні сигнали тривоги заради жарту.
3.3.24. Не приймати їжу у роздягальнях та місцях не передбачених для прийому їжі.
3.3.25. Не залишати на території басейну особисті речі (сумку,одяг та інш.)
3.3.26. Не використовувати спреї, аерозольні дезодоранти, ароматичні та

пахучі
косметичні засоби у роздягальнях, оскільки це може викликати алергічну реакцію
у інших Клієнтів Клубу.

3.3.27. Не заходити у фітнес зону, роздягальню, басейни у бахілах, без змінного взуття та

у верхньому одязі.

3.3.28. Здавати верхній одяг та вуличне взуття в гардероб Виконавця перед відвідуванням

басейну.

3.3.29. Не заходити у заклад Виконавця у якому надаються послуги згідно даного

Договору, у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, не приносити та не розпивати
спиртні напої.
3.3.30. Не палити на території закладу Виконавця у якому надаються послуги.

Надати письмову згоду батьків або опікунів про отримання послуг
неповнолітніх відвідувачів (дітей) в інтересах яких Замовником було укладено даний
Договір.
3.3.31.

Особи, що супроводжують дітей та/або інших відвідувачів басейну під час їх
відвідування, зобов’язані очікувати закінчення часу відвідування басейну в холі, у
відведеному для очікування місці. Вхід до інших приміщень здійснюється лише з
дозволу адміністрації Клубу.
3.3.33. Батьки дітей та інші особи, що супроводжують дітей не мають права
вмішуватись в процес навчання . Можливість спостерігати за процесом навчання – тільки
у разі, якщо цього потребують обставини та необхідно в інтересах дитини, та з дозволу
тренера що проводить групове або персональне тренування.
3.3.34. Не проводити фото та відео - зйомку під час групових та персональних занять з
3.3.32.

метою розміщення (публікації) у мережі ІНТЕРНЕТ, соціальних мережах, з метою
реклами та ін.
3.3.35. При виході з закладу Виконавця, де надаються послуги за даним Договором, не
виносити з собою ключі від шафки для одягу та повертати Виконавцю 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.
3.3.36. Дотримуватись часу та терміну відвідування закладу Виконавця, що зазначені у

абонементі. Перебувати у закладі Виконавця, де надаються послуги за даним Договором
у час згідно з Розкладом занять та у години роботи Виконавця.
3.3.37. Вчасно,

без запізнень приводити на заняття/тренування та забирати з
занять/тренувань неповнолітніх дітей, в інтересах яких Замовником було укладено даний
Договір.
3.3.38. Не заходити до службових приміщень та інших технічних приміщень. Самостійно

не регулювати та не налаштовувати жодні інженерно-технічні обладнання.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. Користуватись оплаченими послугами згідно умов цього Договору.
3.4.2. Вимагати від Виконавця виконання умов даного Договору.
3.4.3. Вибирати види послуг, що є у фактичній наявності Виконавця

на час

оформлення їх оплати.
3.4.4. Отримувати

консультації та звертатись за кваліфікованою допомогою до
Адміністраторів Виконавця з метою забезпечення найбільш ефективного та безпечного
користування наданими Послугами.
3.4.5. Одержати від Виконавця клубну картку, абонемент.
3.4.6. 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 Виконавцем не
компенсується.
3.4.7. Замовник має право користуватися закладом протягом часу дії абонементу з

моменту отримання абонементу та наявності попередньої оплати послуг в погоджені з
Виконавцем дні та часи за розкладом (графіком) занять Виконавця.
3.4.8. У випадку, коли Замовник не користувався послугами Виконавця, тобто

прострочив термін використання абонементу, він втрачає право поновлення такого
абонементу чи картки разового відвідування на новий період, при цьому грошові
кошти Замовнику не повертаються. Оплата послуг дає право користуватися послугами
Виконавця протягом строку на який було видано абонемент, за який здійснено оплату.
4.УМОВИ ОПЛАТИ
4.1. Послуги надаються Замовнику на умовах повної попередньої оплати відповідно до

Переліку послуг та тарифів на них, який є Додатком № 1, Правил відвідування
басейну в «Перша школа плавання», які є Додатком № 2 до даного Договору та
невід’ємними частинами Договору.
4.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником у готівковому або безготівковому
порядку шляхом банківського переказу на поточний рахунок Виконавця, у тому числі з
оформленням оплати послуг в електронному вигляді.
4.3. Оплата за надані Послуги здійснюється у національній валюті України – гривні.
4.4. Оплата Послуг здійснюється в день замовлення Послуг т о б т о авансом.
4.5. У разі якщо Замовник односторонньо припинив дію Договору або пропустив час

отримання Послуги та/або не відвідував заняття за придбаним абонементом через будьякі причини, оплата, що отримана Виконавцем від Замовника, вважається розумною
платою за організацію послуг, та не повертається Замовнику (згідно ст. 903 Цивільного
кодексу України), послуги вважаються наданими Виконавцем Замовнику в повному
обсязі. Можливість відвідування в інший місяць, день, час не надається.

Якщо неможливість виконання обов’язку за Договором зумовлена іншими обставинами
(наприклад, дією непереборної сили: відключення електроенергії, води, тощо),
Виконавець встановлює Замовнику інший час для відвідування басейну та/або отримання
інших послуг.
4.6. Після закінчення строку дії абонементу, вважається, що Послуги Замовником
спожиті в повному обсязі, а Виконавець надав Послуги належним чином та в повному
обсязі, грошові кошти Виконавцем Замовнику не повертаються. Використання
абонементу поза строком його дії не допускається. Абонемент не підлягає обміну на
грошові кошти.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
За невиконання чи неналежне виконання Сторонами своїх обов'язків, винна
Сторона відшкодовує другій Стороні завдану шкоду, збитки в повному обсязі, у
порядку передбаченому чинним законодавством України.
5.1.

5.2. Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням Договору,

підлягають відшкодуванню у повному обсязі Виконавцем, якщо збитки заподіяні з вини
Виконавця, яка доведена Замовником у судовому порядку. Виконавець звільняється від
відшкодування збитків у разі, якщо належне виконання Договору виявилося
неможливим внаслідок обставин непереборної сили або з вини та/або невиконанням
Замовником будь-яких пунктів Правил відвідування басейну в «Перша школа плавання»
Додаток №2 до Договору, який є невід’ємною частиною Договору.
5.3. Виконавець послуг не несе будь-якої майнової відповідальності перед Замовником
у випадку спричинення йому матеріальної шкоди (у тому числі моральної шкоди) або
отримання ним будь- яких тілесних ушкоджень, каліцтва або смерті Замовника чи
неповнолітньої дитини, в інтересах якої Замовником було укладено даний Договір,
внаслідок порушення Замовником та/або неповнолітньою дитиною, в інтересах якої
Замовником було укладено даний Договір, Правила відвідування басейну в «Перша
школа плавання», або будь- якою третьою особою, правил і умов даного Договору.
5.4. Виконавець не компенсує прямі або не прямі збитки, заподіяні Замовнику та/або
неповнолітній дитині, в інтересах якої Замовником було укладено даний Договір, в
результаті неправильного виконання рекомендацій Виконавця або неможливості
користування послугами, у тому числі за збиток, понесений Замовником в результаті
його пропусків та/або неповнолітньої дитини, в інтересах якої Замовником було
укладено даний Договір.
5.5. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду Виконавцю.
5.6. Під час занять ключ від шафки для одягу знаходиться у Замовника, який несе за

них відповідальність.
5.7. Виконавець не несе відповідальності за збереження одягу та особистих речей

Замовника та/або неповнолітньої дитини, в інтересах якої Замовником було укладено
даний Договір, які знаходяться у шафках для одягу та у шафках для зберігання особистих
речей.
5.8. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що

можуть мати місце у випадку, якщо Замовник має протипоказання щодо отримання
Послуг за станом свого здоров'я. У випадку приховування Замовником від Виконавця
інформації щодо стану свого здоров’я, що може призвести до отримання будь-якого роду
шкоди як самим Замовником, так і іншими Клієнтами Клубу, відповідальність перед
Виконавцем та іншими Клієнтами за такі дії несе Замовник, що приховав інформацію,
самостійно у повному обсязі.
5.9. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є

його працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований
Клуб, що призвели до негативних наслідків, в тому числі перенесення орієнтовного
періоду відкриття Клубу.
5.10. У разі невиконання Замовником п.3.3.12. даного Договору, Замовник сплачує

штраф на користь Виконавця у розмірі 300,00 грн.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання

зобов’язань за Договором, якщо це невиконання явилось наслідком обставин
непереборної сили, як-то: стихійні лиха, війни та військові дії, страйки, масові
заворушення і хвилювання, аварії, катастрофи, протиправні дії третіх осіб, епідемії,
пожежі, а також акти органів державної влади та/чи управління, вимкнення
водопостачання, газопостачання та/або електромереж, що стались не з вини Виконавця,
які унеможливлюють виконання Договору та не залежать від волі сторін. При цьому
строк виконання зобов’язань по цьому Договору відстрочується відповідно часу, на
протязі якого діяли форс-мажорні обставини.
6.2. Сторона, для якої створилися вищевказані форс-мажорні обставини, повинна в

п’ятиденний термін сповістити про
документів. Недотримання вказаних
форс-мажорні обставини. Документ
достатнім підтвердженням наявності і

них другу Сторону з наданням підтверджуючих
вимог позбавляє Сторону права посилатись на
виданий відповідним компетентним органом, є
тривалості дії непереборної сили.

У випадку, якщо у Виконавця виникли обставини непереборної сили, Виконавець
зобов’язаний повідомити Замовника шляхом розміщення відповідного повідомлення при
вході до закладу Виконавця де надавались послуги за цим Договором.
6.3. Якщо обставини непереборної сили, а також їх наслідки будуть продовжуватися

більш 15 календарних днів, кожна зі Сторін вправі повністю чи частково відмовитись
від своїх зобов’язань і в односторонньому порядку розірвати цей Договір. В цьому
випадку жодна зі Сторін не має права вимагати від другої Сторони відшкодування
збитків, понесених внаслідок припинення дії Договору.
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі суперечки, що можуть виникнути з даного Договору, чи з його приводу,

Сторони вирішують шляхом переговорів.
7.2. У випадку не врегулювання спорів та розбіжностей між Сторонами шляхом

переговорів, спори в зв’язку з виконанням цього договору вирішуються в судовому
порядку, згідно чинного законодавства України.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Оферта діє безстроково. Цей Договір для Замовника набуває чинності з моменту його

Акцептування Замовником, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг
Замовнику виникають з моменту активації абонементу, та у разі попередньої оплати
повної вартості обраного абонементу Замовником, та діє до останнього дня строку дії
абонементу.
8.2. Дія даного Договору припиняється у разі вилучення клубної картки та/або

закінчення терміну дії, відсутності попередньої сплати за абонемент.
8.3. В разі порушення Замовником умов цього Договору Виконавець має право
розірвати Договір в односторонньому порядку, з одночасною відправкою Замовнику
письмового повідомлення на e-mail Замовника. Моментом розірвання Договору
вважається дата відправки відповідного повідомлення Замовнику.
За таких обставин, не використані кошти, які були раніше перераховані Замовником,
поверненню не підлягають.
8.4. Замовник має право у будь-який час і без пояснення причин в односторонньому

порядку відмовитися від Послуг Виконавця. За таких обставин, не використані кошти,
які були раніше сплачені Замовником, поверненню не підлягають.

8.5. Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після акцептування Договору та/або

після активації абонементу, Замовник відмовиться від Договору в односторонньому
порядку (припинить дію, розірве достроково), кошти сплачені ним у відповідності до
умов Договору та Додатків до Договору, поверненню Виконавцем не підлягають в
повному обсязі, послуги надані Виконавцем вважаються наданими в повному обсязі.

8.6. В усіх питаннях, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються діючим в

Україні законодавством.

8.7. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору вносяться Виконавцем та

розміщуються на інформаційних стендах у закладі Виконавця та на сайті Виконавця.
8.8. Всі додатки, графіки, розклади, правила, прейскуранти та інші документи, згадані в

цьому Договорі або такі документи, що не згадані в цьому Договорі, але мають
посилання на нього, є його невід’ємними частинами.
8.9. Всі повідомлення про терміни дострокового закінчення надання Послуг можуть

передаватись Виконавцем Замовнику виключно за допомогою контактного e-mail
Замовнику або повідомлятись йому особисто у закладі Виконавця. Замовник несе
відповідальність за актуальність і доступність його контактного e-mail. Виконавець не
приймає претензії з приводу не отриманих повідомлень і листів на e-mail Замовника.
8.8.. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010
року за № 2297-VI Виконавець збирає та обробляє персональні данні Замовника в цілях
виконання умов даного Договору, дотримання та виконання діючого законодавства
України. Укладаючи даний Договір будь-яким способом передбаченим Договором,
Замовник надає свою згоду та дозвіл на збір та обробку своїх персональних даних про
себе в цілях здійснення надання послуг згідно умов даного Договору, а також на
реєстрацію, накопичення, безстрокове зберігання, адаптування, зміну, поновлення,
використання, знищення, знеособлення персональних даних з первинних джерел (у т.ч.
паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків), відомостей
отриманих від Замовника будь-яким способом з метою захисту інтересів та прав сторін,
забезпечення цивільно-правових відносин, адміністративно-правових, податкових та
відносин у сфері бухгалтерського обліку та звітності, з метою високоякісного надання
послуг, інформування про зміну цін, появу нових послуг, акцій чи спеціальних
пропозицій, для персоналізації надання знижок та інших переваг; для здійснення
аналізу періодичності користування послугами Виконавця. Без отримання додаткової
письмової згоди Замовника надає право знищувати персональні дані та обмежувати
доступ до них.
8.9. Замовник запевняє Виконавця і гарантує йому, що Замовник надав правдиві свої

персональні дані та персональні данні своєї неповнолітньої дитини, в інтересах якої
уклав даний Договір, при заповненні особистих характеристик. Замовник укладає
договір добровільно й засвідчує, що у повному обсязі ознайомився з умовами даного
Договору, розуміє предмет Договору та розуміє значення та наслідки своїх дій, а також
надає свою згоду на всі умови Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.
8.10. Жодна зі Сторін Договору не має права передавати свої права за даним Договором
третій Стороні.
8.11. Ця Оферта та Договір складені українською мовою.
8.12. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина
відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не
відповідають інтересам обох Сторін.
8.13. Якщо на момент підписання Договору Виконавцем проводились акції, знижки
Замовник підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично
погоджується з ними, не висловлює заперечень, що порядок активації Клубної картки,
абонементу може відрізнятися від того, що зазначений у Розділі 6 Правил відвідування
басейну «Перша школа плавання». Замовник також не висловлюватиме будь-яких вимог,
якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, знижки, що, на думку Замовника, є
більш вигідні, ніж/та на умовах яких Замовник уклав цей Договір.
8.14. Цим Замовник заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору
(акцептування цієї Оферти) означає, що:
Замовник свідомо погоджується на всі умови Договору;
Замовник ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю
влаштовує;
стан здоров'я Замовника дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у
відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має протипоказань щодо занять

спортом та фізичних навантажень;
Замовник надає свою згоду на обробку його персональних даних Виконавцем у
будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України та
необхідні для укладання даного Договору та його виконання.
8.15. Сторони домовились, що надання Послуг та обслуговування Замовника (повністю
або частково) може здійснюватись іноземними мовами, зокрема, але не виключно,
російською мовою. Така умова не буде свідчити про будь-яку дискримінацію чи
порушення прав споживачів у рамках чинного законодавства України.

9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Додаток № 1 «Правила відвідування в «Перша школа плавання»
Додаток № 2 «Прейскурант на абонементи, персональні тренування та послуги
Дана Публічна оферта пропонується Фізичною особою-підприємцем Браган Марією
Сергіївною, яка являється Виконавцем та належним чином зареєстрована відповідно до
законодавства України (РКНОПП: 3542803243), місце надання послуг: м. Київ, вулиця
Академіка Єфремова, будинок № 11, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, діє від
свого імені.
сайт:www.1swim.com.uа

1.6. Клубна картка пред’являється представнику адміністрації басейну
кожного разу, коли Клієнт відвідує басейн. Персонал басейну має право
вимагати від Клієнта пред’явити документ, що посвідчує його особу. Клубна
картка на рецепції обмінюється на ключ від шафи, та повертається Клієнту
після повернення ключа.
1.7. Після закінчення занять Клієнт зобов’язаний звільнити шафку у
роздягальні.
1.8. У разі пошкодження, виносу, втрати за територію Клубу ключа з
нумерованим брелоком від шафки для переодягання, а також будь-якого
іншого інвентарю, Клієнт погоджується на автоматичне відшкодування
вартості втраченого або пошкодженого інвентарю.
1.9. За пошкодження ключа або брелока Клієнт сплачує Виконавцю
штраф у розмірі 100 грн. за кожну окрему одиницю (ключ, брелок), у разі
втрати ключа або брелока – штраф у розмірі 200 грн.
1.10. Переодягання (зміна одягу) дозволяється тільки у спеціально
облаштованих приміщеннях.
1.11. Не дозволяється приймати їжу у роздягальнях та місцях не
передбачених для прийому їжі. У разі необхідності, дитина може перекусити
у холі рецепції.
1.12. Не дозволяється залишати на території басейну особисті речі
(сумку, одяг та ін.)
1.13. Прохання, не використовувати парфумерію перед відвідуванням
басейну.
1.14. Забороняється використовувати спреї, аерозольні дезодоранти,
ароматичні та пахучі косметичні засоби у роздягальнях, оскільки це може
викликати алергічну реакцію у інших Клієнтів Клубу.
1.15. Вхід на рецепцію або фітнес зону дозволяється тільки у змінному
взутті.
1.16. Категорично заборонено заходити у фітнес зону, роздягальні,
басейни у бахілах, без змінного взуття та у верхньому одягу.
1.17. Відвідувати фітнес зону у бахілах категорично заборонено.

1.18. У разі порушення зазначених пунктів 1.15-1.17 правил з
абонемента правопорушника автоматично буде списано одне заняття. У разі
здійснення трьох порушень абонемент анулюється, кошти за невикористані
заняття не повертаються.
1.19. Верхній одяг та вуличне взуття здається в гардероб. З метою
комфорту та гігієнічного зберігання Вашого взуття надається спеціальна
корзинка. Взуття до гардеробу приймається тільки в пакетах!
1.20. В’їзд з колясками передбачений по пандусу, який розміщений при
вході у поліклініку. Коляску можливо залишити на крильці біля басейну.
Замок щоб пристебнути коляску, можна отримати на рецепції. В’їзд з
колясками до гардеробу заборонено.
1.21. Фен призначений для сушіння волосся. Заборонено сушити феном
взуття та одяг. У разі порушення зазначеного пункту, штраф з
правопорушника 250 грн.
1.22.
Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені,
викрадені або залишені без нагляду речі Клієнта чи осіб, за яких він
відповідає. З питань збереження особистих речей слід звертатися до
персоналу Клубу.
У випадку відсутності попиту на загублену річ після спливу 30
календарних днів, річ знищується.
1.23. Клуб (адміністрація Клубу) не несуть відповідальність у випадку
нанесення шкоди здоров’ю відвідувача Клубу внаслідок порушення ним
правил поведінки в Клубі.
1.24. Батьки несуть відповідальність за шкоду завдану діями їх дітей та
інші негативні наслідки недотримання правил відвідування плавального
басейну та правил техніки безпеки їхніми дітьми.
1.25. Клієнти несуть персональну відповідальність за життя та здоров’я
своїх дітей весь час, поки дитина не зайнята з групою або персональним
тренером.
1.26. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи
басейну, про що адміністрація повідомляє відвідувачів шляхом розміщення
відповідної інформації на інформаційному стенді в закладі або у соц.
мережах.

1.27. Басейн може припинити свою роботу під час проведення
спортивних заходів, ремонтних робіт, санітарних днів та за технічних умов.
Про це адміністрація повідомляє завчасно. Адміністрація залишає за собою
право призупинити роботу Клубу у дні загальнодержавних свят, проведення
техніко-експлуатаційних робіт на строк до 3-х календарних днів, при цьому
строк дії абонементу не продовжується.
1.28. Виконання даних правил є обов’язковим для всіх членів Клубу.
1.29. Адміністрація залишає за собою право відмовити у відвідуванні,
призупинити та/або зупинити дію абонементу у разі порушення одного або
декілька пунктів Правил. Вартість заняття в даному випадку не повертається,
строк дії абонементу не продовжується.
1.30. Адміністрація залишає за собою право анулювати абонемент у разі
систематичного порушення Правил. Кошти в даному випадку не
повертаються.
1.31. У разі виникнення заборгованості у Клієнта перед Клубом
(заборгованість за оренду, штрафні санкції та ін.), кошти будуть утримані з
рахунку оплачуваного абонементу Клієнта, при цьому залишок грошових
коштів буде перерахований на депозитний рахунок Клієнта. Такі
зобов’язання повинні бути погашені до моменту надання наступної послуги.
У протилежному випадку, Клієнту буде відмовлено у відвідуванні та наданні
послуг, грошові кошти за ненадані послуги не повертаються.
1.32. Адміністрація залишає за собою право призупинити, зупинити дію
абонементу в односторонньому порядку.
2. Відвідувачі басейну повинні дотримуватися правил:
2.1. Відвідування басейну можливе лише за наявності дозволу
встановленого зразка, який підтверджує відсутність протипоказань у Клієнта.
Такий дозвіл може бути виданий відповідною медичною установою.
Вагітним жінкам – довідка з жіночої консультації. Діагноз – здоровий, не має
проти показів для відвідування басейну. Строк дії такого дозволу не може
перевищувати 6 (шість) календарних місяців з дати його видачі та у разі
закінчення такого строку дозвіл підлягає поновленню. Замовник
зобов’язаний самостійно стежити за строком дії такого дозволу. Оригінал
надається персоналу Клубу на рецепції до/при першому відвідуванні басейна
або заздалегідь. Оригінал довідки залишається у Виконавця на весь термін її
дії при умові відвідування Замовником закладу Виконавця.

2.2. Для відвідування басейну при собі необхідно мати: рушник,
купальний костюм, спеціальне взуття, спеціальну шапочку для басейну
(силіконову або з тканини).
2.3. Забороняється відвідування басейну у шапочках для душа або
гігієнічних, без шапочки, у купальниках-стрінгах.
2.4. Перед початком заняття (тренування) в басейні, Клієнту, незалежно
від його віку, необхідно: прийняти душ (без купальника та/або плавок),
переодягнутися в одяг для купання (купальник для жінок, спортивні плавки
для чоловіків), одягнути шапочку для плавання, яка використовується
протягом всього часу занять (тренувань).
2.5. У разі недотримання Клієнтом зазначених вимог Виконавець має
право відмовити Клієнту у відвідуванні басейну.
2.6. Один з батьків дитини зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів
обережності проти потрапляння блювотних і калових мас в воду басейну:
2.6.1. Не приводити на заняття дитину, котра має розлади шлунковокишкового тракту.
2.6.2. Не годувати дитину мінімум за годину-півтори до заняття,
особливо сезонними фруктами і ягодами – полуниця, черешня, персики,
кавун, диня.
2.6.3. Переконатися, що стул дитини регулярний і він покакав перед
відвідуванням заняття.
2.6.4. Для батьків з дітьми до 3-х років:
2.6.4.1. Якщо дитина не покакала перед заняттям, необхідно протягом
заняття стежити за поведінкою малюка і перевіряти вміст його свімпамперса.
2.6.4.2. На час заняття дитині у віці до 3-х років необхідно надягати
спеціальні плавки для басейну. Ви можете придбати їх у нашого
адміністратора.
2.6.4.3. Плавки повинні бути підібрані строго за розміром і мають
щільно прилягати на поясі та навколо ніжок. Використання будь-яких плавок
можливо тільки при наявності у них щільних резинок на поясі та ніжках.
Усім дітям до півтора року необхідно під будь-які плавки надягати свімпамперс, до тих пір, поки стул дитини не стане регулярним і прогнозованим.

2.6.4.5. Використання свім-памперсів без плавок; використання
бавовняних трусів, а також будь-яких багаторазових підгузників – строго
заборонено.
2.7. У разі, якщо дитина покакала, необхідно якомога швидше вийти з
води та покинути зону басейну.
2.8. Знімати плавки та свім-памперси в зоні басейну строго заборонено,
незалежно від їх чистоти.
2.9. У разі потрапляння блювотних або калових мас в воду, басейн
закривається для очищення й обробки.
2.10. Відповідальність лягає на батьків, через недогляд яких це сталося, і
вони зобов’язані виплатити часткову компенсацію збитків у вигляді штрафу
в розмірі 1000 гривень.
2.11. Перед відвідуванням групових та персональних занять Клієнт
зобов’язаний повідомити тренеру про можливі застереження або
рекомендації лікаря, у разі неповідомлення тренер/інструктор не несе
відповідальності за життя, здоров’я Клієнта.
Спеціальне обладнання, що розташовано на стелажах та позначено як
«Інвентар для проведення групових та персональних занять»,
використовується тільки тренером під час групових та персональних занять.
Після закінчення тренування, необхідно покласти використане Вами
обладнання у спеціально облаштоване місце.
2.12. Заборонено використання зазначеного інвентаря батьками під час
вільного плавання.
2.13. За безпеку дітей під час їх перебування в басейні, несе
відповідальність тренер, який є працівником басейну та супроводжує групу
дітей під час їх перебування в басейні та/або здійснює індивідуальне
навчання дитини плаванню.
2.14. Діти, що навчаються плавати, повинні виконувати інструкції та
вказівки інструктора. Тренер/працівник басейну має право вимагати надіти
на дитину захисний жилет. Інструктор та адміністрація басейну не несе
відповідальність, у випадку якщо діти не дотримуються правил відвідування
басейном та правил безпеки.

2.15. Дітям забороняється заходити до басейну без дозволу тренера та
йти з занять, не попередивши про це тренера.
2.16. Під час входу і виходу з басейну необхідно триматися за поручні
драбини.
2.17. Особи, що супроводжують дітей та/або інших відвідувачів басейну
під час їх відвідування, зобов’язані очікувати закінчення часу відвідування
басейну в холі, у відведеному для очікування місці. Вхід до інших приміщень
здійснюється лише з дозволу адміністрації Клубу.
2.18. Батьки дітей та інші особи, що супроводжують дітей не мають
права вмішуватися в процес навчання. Можливість спостерігати за процесом
навчання – тільки у разі, якщо цього потребують обставини та необхідно в
інтересах дитини, та з дозволу тренера що проводить групове або
персональне тренування.
2.19. Супроводжуючим особам заборонено сидіти на бортиках басейну,
звішувати ноги у чашу басейну.
2.20. Під час проведення відкритих занять дозволяється присутність у
басейні батьків, друзів без обмежень.
2.21. Заборонено проводити фото- та відео- зйомку під час групових та
персональних занять з метою розміщення (публікації) у мережі Інтернет,
соціальних мережах, з метою реклами та ін.
2.22. Під час групових та персональних занять фото- та відео- зйомка
відволікає дитину та групу, зйомка можлива тільки за попереднім дозволом
тренера.
2.23. Під час вільного плавання фото- та відео- зйомка дозволяється
тільки у випадку, якщо це не зачіпає права інших клієнтів (інші члени Клуба
не заперечують проти зйомки та не попадають у кадр).
2.24. Під час відкритих занять та клубних заходів фото- та відео- зйомка
дозволена без обмежень.
2.25. Під час перебування у приміщені плавального басейну, в басейні та
на палубі, яка прилегла до ванни плавального басейну не дозволяється:
- проводити активні ігри на воді, пов'язані з пірнанням та захватом тих,
хто купається та інших що можуть бути небезпечними для життя та здоров’я

людей, стрибати та пірнати з бокових частин басейну та в інших, не
передбачених для цього місцях;
- проводити активні ігри та бігати на палубі, що є прилеглою до ванни
плавального басейну, зокрема ходити, бігати в приміщенні басейну
(роздягальня, душ, обхідна доріжка ванни басейну та інша прилегла до неї
територія басейну) босоніж, без гумового взуття;
- використовувати рятувальні засоби не за їх призначенням;
- розпивати спиртні напої, палити, перебувати в нетверезому стані та або
у стані наркотичного сп’яніння;
- приносити в роздягальню та приміщення басейну миючі та косметичні
засоби у скляному посуді;
- забруднювати та засмічувати воду;
- користуватися миючими, косметичним та гігієнічними засобами,
мазями перед відвідуванням басейну;
- приводити із собою тварин, птахів та рептилій;
- подавати обманні сигнали тривоги заради жарту.
2.26. При необхідності, виключно з метою покращення комфорту
відвідувачів Клубу, допускається введення нових пунктів до Правил, а також
зміни вже існуючих, у тому числі, розкладу групових занять.
3. Порядок проведення групових занять:
3.1. Відвідування групових занять відбувається за попереднім записом
не пізніше ніж за 12 годин перед початком заняття та попередньої оплати
обраного абонементу в розмірі 100%. Виконавець залишає за собою право
відмовити Клієнту у записі на заняття, у разі подання заявки Клієнтом менш
ніж за 12 годин до початку занять та/або з будь-яких інших причин.
3.2. Групові заняття проводяться виключно за розкладом.
Безпосередньо перед початком групового заняття
зареєструватися у адміністратора на рецепції та отримати талон.

необхідно

3.3. Запізнення на групове заняття не являється приводом для зміни
розкладу чи формату заняття.

3.3.1. Запізнення на дитяче групове заняття понад 5 хв. небезпечно для
здоров’я дитини.
3.3.2. Запізнення на заняття з аква-аеробіки понад 10 хв. шкідливо для
здоров’я Клієнта незалежно від віку.
3.3.3. У разі запізнення Клієнта на заняття або не з’явлення на заняття,
кошти сплачені Виконавцю не повертаються.
3.4. Відміна запису Клієнту можлива тільки у разі своєчасного
повідомлення за 12 годин до початку заняття.
3.5. Діти до 14 років не допускаються на групові заняття у дорослі групи
з аква-аеробіки.
3.6. Відвідування групових занять можливе у разі придбання
абонементів «Преміум» або «Стандарт» або разового відвідування
відповідного формату.
3.7. Власники абонементу «Стандарт» можуть відвідувати заняття
абонементу «Преміум» тільки у разі доплати за заняття у розмірі 100 грн.
3.8. Тренер на власний розсуд, дбаючи виключно про життя та здоров'я
Клієнта, може надати аргументовану відмову Клієнту у відвідуванні
групових занять, у тому числі, але не виключно, у випадку, якщо
відвідування групових занять може негативно вплинути на перебіг вагітності,
здоров’я Клієнта.
3.9. Після завершення заняття Клієнти Клубу повинні зібрати
використовуване ними знаряддя та скласти у відведене для цього місце.
3.10. Розклад групових занять може змінюватися на розсуд Виконавця з
урахуванням побажань Клієнтів.
3.11. У разі відсутності запису у групи напередодні дня заняття до 21-00
год., адміністрація залишає за собою право відмінити заняття.
3.12. Клієнти Клубу несуть матеріальну відповідальність за втрату або
пошкодження майна Клубу.
4. Порядок проведення персональних тренувань
4.1. Відвідувачам Клубу пропонуються персональні тренування за плату,
встановлену згідно з Прейскурантом Клубу. Для їх отримання Клієнту

необхідно узгодити графік занять та вартість таких тренувань, а також
пройти процедуру оформлення персонального тренування.
4.2. Персональні тренування проводяться тільки після попередньої
оплати Клієнтом заняття в розмірі 100% за 12 годин до початку заняття. У
разі замовлення Клієнтом 9 занять одночасно, 10-те заняття надається
безкоштовно.
4.3. Строк дії сплачених персональних тренувань – один рік з моменту
оплати. По закінченню зазначеного терміну, невикористані тренування
перераховуються в грошовий еквівалент та повертаються на депозитний
рахунок клубної картки клієнта.
4.4. Клієнт має право за 12 годин до початку заняття скасувати заняття
шляхом повідомлення Виконавця будь-яким зручним способом (за
мобільним додатком, у Viber, через подання заявки через сайт, за телефоном
та ін.). У разі належного повідомлення Клієнтом про скасування заняття,
грошові кошти зберігаються з можливістю подальшого використання.
4.5. Безпосередньо перед початком персонального тренування необхідно
зареєструвати тренування у адміністратора на рецепції та отримати талон.
4.6. У разі неявки Клієнта на персональне заняття без своєчасного
повідомлення за 12 годин до початку заняття, грошові кошти за заняття
Клієнту не повертаються.
4.7. У разі сплаченого кліпу, Ви маєте можливість використати ПРОМО
тренування з метою погашення заборгованості за неявку на персональне
тренування без своєчасного повідомлення за 12 годин до початку заняття.
4.8. Ви маєте можливість перенести персональне тренування менш ніж
за 12 годин до його початку на інший час у той же день, за домовленістю з
тренером, та у разі наявності у тренера вільного часу. У разі неможливості
перенести на інший час у той же день, тренування вважається проведеним.
4.9. Після закінчення персонального тренування Клієнт має право на
додаткові 15 хвилин вільного плавання за умови, що басейн вільний від
групових занять.
4.10. Для дітей до 3-х років у разі необхідності або в інтересах дитини,
один з батьків може супроводжувати дитину у воді. Для дітей старше 3-х
років, батьки сплачують додаткову послугу Вільне плавання.

5. Правила проведення вільного плавання
5.1. Вільне плавання дозволено дорослим та дітям, у вільний від
групових занять час, за попереднім записом та 100% передоплатою.
5.2. У малому та великому басейнах діти до 3-х років плавають тільки
разом із батьками, при цьому плата за відвідування рахується, як за одне
заняття за 1 особу.
5.3. Після досягнення дитиною 3-х річного віку сплата провадиться як за
дитину, так і за дорослого, який супроводжує дитину у басейні під час
плавання.
5.4. Вільне плавання проводиться за попереднім записом будь-яким
зручним засобом (за мобільним додатком, у Viber, через подання заявки
через сайт, за телефоном та ін.).
5.5. Відміна запису на заняття можлива тільки за 12 годин до початку
заняття.
5.6. Тривалість одного відвідування складає – 1 година 30 хвилин,
починається з моменту активації клубної карти, включає плавання та всі
необхідні гігієнічні процедури до моменту здачі ключа. При цьому: 15
хвилин для переодягання та прийняття душу перед плаванням, тривалість
плавання в басейні складає – 45 або 60 хвилин (в залежності від розкладу
занять) та 15 хвилин для прийняття душу, сушіння волосся та переодягання
після плавання в басейні. За перевищення зазначеного часу Відвідувач
зобов’язаний внести додаткову плату, як за наступну годину згідно з
встановленими тарифами.
5.7. У великому басейні дозволяється плавати дітям від 3-х років тільки з
батьками; до 11 років разом або у супроводі та під наглядом батьків; з 11
років діти можуть плавати самостійно.
5.8. За додаткову плату передбачена оренда наступного інвентарю:
Велика качка; дитячий жилет з метою безпечного плавання у басейні.
5.9. Дозволенний для використання інвентар знаходиться на
облаштованих стелажах у басейнах з позначкою «Інвентар загального
користування», а саме:
1) іграшки;
2) кільця, що тонуть, та іграшки для пірнання;

3) дощечки та калабашки для плавання;
4) дітям – нуделси та нарукавники.
5.10. Заборонено використовувати інвентар, який розташований на
обладнаних стелажах з позначкою «Інвентар для проведення групових та
персональних занять».
Пам’ятайте, використання надувних жилетів та нарукавників
потребує контролю з боку батьків! Батьки несуть відповідальність за
життя та безпеку своєї дитини!
6. Види абонементів
6.1. «Дитячий фітнес» – групові заняття за розкладом відповідно до
віку у фітнес-студії та студії розвитку, послуги бебісітера 60 хв.
(відвідування занять в басейн не входить).
Разове відвідування вартістю 150 грн., абонемент на 10 занять строком
дії на 2 місяці вартістю 1350 грн.
6.2. «Преміум» – разове відвідування басейну – 450 грн.,
Абонементи: 1 місяць+ 1 тиждень заморозка + 1 відміна заняття по
форс-мажорним обставинам, 6 занять, вартістю 2350 грн.;
2 місяця +2 тижня заморозки + 2 відміни за форс-мажорними
обставинами, 12+1 заняття в подарунок -вартістю 4700 грн.;
3 місяця + 3 тижні заморозки +3 відміни за форс-мажорними
обставинами, 18+2 заняття в подарунок, вартість 7100 грн.
6.2.1. Під відміною за форс-мажорними обставинами розуміється
можливість екстреної відміни заняття (менш ніж за 12 годин до початку
заняття) без втрати заняття.
Для відміни заняття за форс-мажорними обставинами необхідно
відправити адміністратору Клубу заявку в Viber, з повідомленням прізвища,
ім’я та по-батькові дитини, дати та назви заняття.
6.3. «Стандарт» – разове відвідування вартістю 350 грн.,
абонементи: 1 місяць +1 тиждень заморозка, 6 занять, вартістю 1750
грн.;

2 місяця+ 2 тижня заморозки, 12 + 1 заняття в подарунок, вартість 3400
грн.;
3 місяця+ 3 тижні заморозки, 18 + 2 заняття в подарунок, вартість 5100
грн.
6.4. «Легкий старт» – 2 заняття за ціною 2-х разових занять формату
«Стандарт» + 1 заняття в подарунок.
Термін дії абонементу – 15 днів з моменту першого відвідування.
Абонемент тільки для нових клієнтів, придбати абонемент можливо тільки 1
раз, вартість 600 грн.
6.5. «Вільне плавання для дітей та дорослих» – 1 заняття, вартість 300
грн. Абонемент 10 занять, вартість 2700 грн., термін дії 2 місяця.
«Вільне плавання для одного з батьків та дитини віком до 3-х років»
- 1 заняття, вартість 350 грн. Абонемент 10 занять, вартість 3150 грн., термін
дії 2 місяця.
Під строком дії мається на увазі період, за який потрібно використати
кількість занять за абонементом (не рахуючи заморожування, якщо
передбачено абонементом).
6.5.1. У разі закінчення терміну дії абонементу та залишку
невикористаних занять, вартість невикористаних занять не компенсується,
термін дії абонементу не продовжується.
6.5.2. Термін дії абонементу починається з моменту його активації.
Активація відбувається у разі першого відвідування або після повної оплати
через 30 днів автоматично.
6.6. Послуга «Заморозка» – пролонгація абонементу на додатковий
термін понад термін дії абонементу. Вартість послуги входить у вартість
абонементу у разі сплати повної вартості абонементу:
6 занять (1 місяць) – входить у вартість 1 тиждень послуги;
12 занять (2 місяці) – входить у вартість 2 тижня послуги;
18 занять (3 місяці) – входить у вартість 3 тижні послуги.
Послуга не входить
акції/знижці.

до вартості абонементів, які були придбані по

Для отримання послуги необхідно звернутися до адміністрації Клубу до
закінчення терміну дії абонементу.
6.7. Послуга «Пролонгація на місяць» – дозволяє продовжити термін
дії абонементу на 30 днів, вартість послуги 300 грн.
Послуга не входить
акції/знижці.

до вартості абонементів, які були придбані по

