ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ
VIІ Міжнародна конференція Органічна переробка та торгівля
Відповідно до умов цього Договору ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ОРГАНІЧНА УКРАЇНА», надалі
іменована – Організатор, і будь-яка інша особа, яка прийняла (акцептувала) дану
пропозицію, надалі іменована – Учасник, разом іменовані як Сторони, а кожна окремо як
Сторона, уклали даний Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною
пропозицією Організатора, укласти з будь-яким Учасником Договір про надання послуг
щодо організації та проведення заходу.
При замовленні та оплаті Послуг Організатора, Учасники приймають умови цього Договору
про нижченаведене.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
«Договір приєднання» - договір, умови якого визначені в стандартній формі на веб-сайті
https://organicukraine.org.ua/, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої
сторони до запропонованого договору в цілому.
«Акцепт» - надання Учасником повної й безумовної згоди на укладення договору в повному
обсязі, без підпису письмового примірника договору Сторонами.
«Захід» - VIІ Міжнародна конференція Органічна переробка та торгівля, яка відбудеться
онлайн 26.11.2020 року - подія, щодо якої Організатор надає послуги щодо її організації та
проведення.
«Послуги» – послуга або декілька послуг щодо забезпечення організації та проведення
Заходу, які надаються Організатором, та зазначені Організатором у відповідному розділі
веб-сайту https://organicukraine.org.ua/.
«Учасник» - будь-яка дієздатна особа, що акцептувала даний Договір.
«Організатор» - Громадська спілка «Органічна Україна», яка надає послуги щодо
організації та проведення Заходу.
«Заявка» - належно оформлене замовлення Учасника на отримання послуг.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Цей договір є договором приєднання відповідно до ст. 634, 641, 642 Цивільного кодексу
України.
2.2. Цей Договір укладається шляхом акцепту Учасника на укладення Договору в повному
обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
2.3. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:
2.3.1. Оформлення заявки на участь у заході на веб-сайті Організатора
https://organicukraine.org.ua/ або направлення підписаної заявки на електронну пошту
Організатора.
2.3.2. Оплата послуг Організатора на умовах та в порядку, визначених Договором та
відповідно до виставлених рахунків.
2.4. Якщо Учасник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір,
а також не вправі користуватися послугами за цим Договором.
2.5. Організатор проводить захід з метою виконання цілей та завдань, зазначених в його
Статуті.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Організатор зобов’язується надати
Учаснику послуги щодо забезпечення організації та проведення заходу, а Учасник
зобов’язується прийняти та оплатити замовлені Послуги.
3.2. Період, час, місце та інші необхідні відомості щодо проведення заходу зазначені на
веб-сайті Організатора https://organicukraine.org.ua/ та заявці на участь.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Організатор має право:
4.1.1. включити відомості про Учасника та його продукцію і товари до інформаційних
матеріалів заходу;
4.1.2. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за Договором у
випадку порушення Учасником умов Договору;
4.1.3. інші права відповідно до чинного законодавства України та Договору.
4.2. Організатор зобов’язаний:
4.2.1. забезпечити умови для успішного проведення заходу;
4.2.2. надати Учаснику послуги належної якості та у повному обсязі у відповідності до
умов Договору;
4.2.3. визначити, за необхідності, правила участі у заході та вимагати від Учасника їх
суворого дотримання;
4.2.4. надати Учаснику належним чином оформлений примірник Акту прийманняпередачі наданих послуг у строк, передбачений у Договорі.
4.3. Учасник має право:
4.3.1. брати участь у заході особисто або через своїх представників, відповідно до
погодженої заявки;
4.3.2. вимагати від Організатора належного виконання Договору та надання всіх
послуг відповідно до його умов;
4.3.3. відмовитись від участі у заході;
4.3.3. інші права відповідно до чинного законодавства України та Договору.
4.4. Учасник зобов’язаний:
4.4.1. оформити заявку щодо участі у заході на веб-сайті https://organicukraine.org.ua/
або направити підписану заявку на електронну пошту Організатора;
4.4.2. своєчасно оплатити вартість участі у заході;
4.4.3. дотримуватись правил участі у заході;
4.4.4. повернути Організатору належним чином оформлений примірник Акту
приймання-передачі наданих послуг у строк, передбачений у Договорі.
5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість послуг, що надаються Організатором Учаснику за цим Договором,
визначається відповідно до виставлених рахунків Учаснику.
5.2. Ціна цього Договору складається з суми всіх виставлених Учаснику рахунків шляхом
додавання цін всіх обраних Учасником послуг відповідно до заявок, зроблених Учасником
та погоджених Організатором.
5.3. Оплата по Договору проводиться Учасником на банківський рахунок Організатора
виключно у національній валюті України та в безготівковій формі.
5.4. Оплата послуг здійснюється на умовах 100% передплати протягом трьох робочих днів
з дня виставлення рахунку Організатором, але не пізніше дати проведення заходу.
6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ
6.1. Після надання послуг Організатор зобов'язаний оформити у двох екземплярах і
передати Учаснику Акт приймання-передачі наданих послуг.
6.2. Учасник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту приймання-передачі
наданих послуг повинен здійснити приймання послуг, підписавши Акт приймання-передачі
наданих послуг зі своєї Сторони та передати підписаний один примірник Акту прийманняпередачі наданих послуг Організатору, або надати Організатору вмотивовану відмову від
прийняття Послуг.
6.3. У разі вмотивованої відмови Замовника від прийняття Послуг Сторонами може
складатися двосторонній Акт з переліком зауважень, шляхів та строків їх усунення.

6.4. У випадку, якщо Учасник в строк зазначений в пункті 6.2. Договору не поверне
Організатору один примірник підписаного Сторонами Акту приймання-передачі наданих
послуг, або в цей же строк не надасть Організатору вмотивованої відмови від приймання
Послуг, то такі послуги, вважаються прийнятими Учасником.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Сторони несуть відповідальність за взяті на себе зобов’язання, за їх невиконання або
неналежне виконання, згідно законодавства України.
7.2. У разі відмови від участі у заході пізніше ніж за п’ять календарних днів до його
проведення, сплачені Учасником кошти Організатору не повертаються.
7.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання
обов’язків за цим Договором, якщо воно сталося внаслідок обставин непереборної сили
(форс-мажорних обставин), які не існували під час укладання Договору та виникли поза
волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна, прийняття актів органів
державної влади та органів місцевого самоврядування тощо).
8.2. Підтвердженням форс-мажорних обставин та строку їх дії є відповідні документи
Торгово-промислової палати України.
8.3. При виникненні обставин, зазначених у пунктах 8.1. – 8.2., строк виконання обов’язків
за цим Договором може бути продовжено на термін дії цих обставин, але не більше ніж
на один місяць.
8.4. Якщо обставини, зазначені у пунктах 8.1. – 8.2. цього Договору, будуть
продовжуватись більше одного місяця, то кожна із Сторін має право на односторонню
відмову від Договору у повному обсязі або частково і в такому випадку Договір є
відповідно розірваним або зміненим та жодна із Сторін не буде мати права вимагати від
іншої відшкодування можливих збитків.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ
9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань.
9.2. Сторони досягли також згоди про те, що Учасник має право у односторонньому
порядку достроково відмовитися від цього Договору (розірвати цей Договір), письмово
повідомивши про це Виконавця не менш ніж за 5 (п’ять) банківських днів до проведення
заходу, зазначивши у відповідному повідомленні останній день дії цього Договору. У
такому випадку цей Договір вважається припиненим у день, зазначений у відповідному
повідомленні Учасника, а сплачені Учасником кошти повертаються протягом 5 (п’яти)
банківських днів на банківський рахунок Учасника.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також
всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання
цього Договору відповідно до його умов.
10.2. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки
третім особам без згоди на це іншої Сторони.
10.3. Власним акцептуванням Договору Учасник добровільно надає згоду на збір та обробку
власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі,
використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про
замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами
зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій,
інформації про акції або будь-якої іншої інформації.

10.4. Сторони стверджують, що ними узгоджені усі істотні умови Договору, i зобов'язуються
надалі не висувати з цього приводу ніяких претензій одна до одної.
10.5. У випадку виникнення обставин не врегульованих даним Договором, Сторони
керуються законодавством України.
10.6. Визнання окремих положень Договору недійсними не призводить до визнання
недійсним Договору у цілому.
10.7. Сторони погодилися, якщо закінчення строку для вчинення дій передбачених цим
Договором припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем
строку є перший після нього робочий день.
10.8. Організатор не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається
Учасником при оформленні заявки. Учасник несе відповідальність за достовірність вказаної
при оформленні заявки інформації.
10.9. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті
виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою
Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За
розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з
чинним законодавством.
10.10. Організатор самостійно у відповідності та на виконання вимог законодавства України
визначає умови даного Договору. Організатор має право самостійно змінити та/або
доповнити умови цього Договору. При цьому Організатор гарантує та підтверджує, що
розміщена на веб-сайті Організатора https://organicukraine.org.ua/ поточна редакція тексту
цього Договору, є дійсною.
10.11. Організатор є неприбутковою організацією, всі кошти сплачені за цим Договором
будуть використані виключно для виконання статутної мети Організатора.
10.12. Статус Учасника, як платника податків, зазначається ним в заявці.
10.13. Усі повідомлення за Договором можуть здійснюватися на електронну пошту:
10.13.1 Організатора: info@ organicukraine.org.ua;
10.13.2. Учасника: зазначену в заявці.
10.14. Цей Договір вважається погодженим Учасником та укладеним за місцезнаходженням
Організатора з дати акцептування.
11. РЕКВІЗИТИ ОРГАНІЗАТОРА
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ОРГАНІЧНА УКРАЇНА»
Адреса місцезнаходження:
Україна, 04136, м. Київ, вулиця Маршала Гречка, будинок 24-Б, квартира 22
Ідентифікаційний код: 38777308
Банківські реквізити:
UA723206490000026000052718097 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649
Має статус неприбуткової організації

