
ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ  

до Договору публічної оферти  з надання комплексу послуг дитячого табору «Артек-Карпати-Буковель» 

 

с. Поляниця, Івано-Франківська область, Україна 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Парктур», іменоване надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», в особі директора 

Ковальчука Віталія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,  

та будь-яка фізична особа, іменована надалі — «ЗАМОВНИК», яка діє в інтересах фізичної особи, яка не досягла 

повноліття, іменована надалі — «ТУРИСТ», яка здійснить оплату послуг у спосіб, визначений Договором публічної 

оферти з надання комплексу послуг дитячого табору «Артек-Карпати-Буковель», з іншої сторони, надалі разом - 

«Сторони», відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали даний Договір приєднання до Договору 

публічної оферти з надання комплексу послуг дитячого табору «Артек-Карпати-Буковель» про наступне: 

1. Цей Договір приєднання до Договору публічної оферти з надання комплексу послуг дитячого табору «Артек-

Карпати-Буковель» укладається шляхом приєднання в цілому будь-якої фізичної особи, яка діє в інтересах фізичної 

особи, яка не досягла повноліття, що має намір отримувати послуги за Договором публічної оферти з надання 

комплексу послуг дитячого табору «Артек-Карпати-Буковель». 

2. Замовник не може запропонувати свої умови до Договору публічної оферти з надання комплексу послуг 

дитячого табору «Артек-Карпати-Буковель», відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України. У випадку незгоди зі 

змістом та формою Договору публічної оферти з надання комплексу послуг дитячого табору «Артек-Карпати-

Буковель» чи окремих його положень, Замовник має право відмовитись від його укладення. 
3. З моменту укладення цього Договору приєднання Виконавець та Замовник набувають прав та обов'язків, що 

визначені Договором публічної оферти з надання комплексу послуг дитячого табору «Артек-Карпати-Буковель» та 

несуть відповідальність за його невиконання та/або неналежне виконання відповідно до умов Договору публічної 

оферти з надання комплексу послуг дитячого табору «Артек-Карпати-Буковель» та чинного законодавства України. 

4. Замовник, який діє на законних підставах, маючи на меті здійснити, оплату комплексу послуг дитячого 

табору «Артек-Карпати-Буковель», шляхом оплати рахунку з надання комплексу послуг, який виставлено Виконавцем  

або шляхом здійснення оплати на платіжному сервісі (електронній системі прийому платежів через Інтернет), 

підтверджує, що: 

4.1. Замовник ознайомлений з умовами Договору публічної оферти з надання комплексу туристичних послуг та 

правилами поведінки під час надання послуг, звичаями і традиціями місцевого населення, а також правилами 

внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування  та засвідчує повне і 

безумовне розуміння їх змісту, значення термінів і понять. 

4.2. Він ознайомлений з матеріалами, на які є посилання в Договорі публічної оферти з надання комплексу 

послуг дитячого табору «Артек-Карпати-Буковель», та інформацією, що розміщена на сайтах https://bukovel.com, 

https://bukovel.com/artek/.  

4.3. Замовник виявляє вільне волевиявлення укласти Договір публічної оферти з надання комплексу послуг 

дитячого табору «Артек-Карпати-Буковель» відповідно до всіх його умов і засвідчує, що укладення цього Договору 

публічної оферти з надання комплексу послуг дитячого табору «Артек-Карпати-Буковель» спрямоване на 

встановлення правовідносин, що у ньому зазначені та реальне настання наслідків, що обумовлені ним. 

4.4. Замовник усвідомлює, що цей Договір, відповідно до ст.634 Цивільного кодексу України, є договором 

приєднання, тому: приєднання за цим договором до Договору публічної оферти з надання комплексу послуг дитячого 

табору «Артек-Карпати-Буковель» відбувається шляхом оплати рахунку з надання комплексу відповідних послуг, який 

виставлено Виконавцем  або шляхом здійснення оплати на платіжному сервісі (електронній системі прийому платежів 

через Інтернет). При цьому оплата послуг згідно виставленого Виконавцем рахунку та/або надання Виконавцю або 

будь-якій третій особі, зокрема, але не виключно електронній системі прийому платежів через Інтернет для передачі 

Виконавцю даних платіжної карти Замовника (ім'я на карті, номер, термін дії, CVC, тощо) з будь-якою метою в тому 

числі але не виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної картки, є 

підтвердженням з боку Замовника, укладення договору приєднання до Договору публічної оферти з надання 

комплексу послуг дитячого табору «Артек-Карпати-Буковель» та прийняття Замовником всіх істотних умов цього 

договору, в тому числі але не виключно умов щодо ануляції, зміни, та відмови від замовлених послуг, розмірів штрафів 

та правил поведінки під час надання таких послуг. 

4.5. Замовник підтверджує, що оплата грошових коштів за таким рахунком та/або надання Виконавцю або 

будь-якій третій особі, зокрема, але не виключно електронній системі прийому платежів через Інтернет для передачі 

Виконавцю даних платіжної карти Замовника (ім'я на карті, номер, термін дії, CVC, тощо) з будь-якою метою, в тому 

числі, але не виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної картки, є 

акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання комплексу послуг дитячого табору 

«Артек-Карпати-Буковель» та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті www.bukovel.com, є договором публічної 

оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 і гл.63 Цивільного кодексу 

України).  
 

5. Реквізити сторін.  

ВИКОНАВЕЦЬ     ЗАМОВНИК 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Парктур» 

78593, с. Поляниця, Яремчанської міської ради 

Код  ЄДРПОУ 32145510 

ІПН 321455109186 

 

Директор  

ТОВ «Парктур» Бондарєв В.Л.         

https://bukovel.com/
https://bukovel.com/artek/
http://www.bukovel.com/


           _________________ 


