
Договір 

про надання спортивно-оздоровчих послуг 

 

м. Київ              «____» ____________ 2022 року 

Замовник ____________________________________________________________________  

(ПІБ або назва підприємства та посада і ПІБ уповноваженої особи, яка діє від імені підприємства) 

(надалі – «Клієнт»), – з однієї сторони, та _________________________________ 

 _______________________________, в особі ______________________________________ 

______________________, який діє на підставі __________________________________ 

(надалі – «Виконавець»), - з другої сторони, кожен з яких надалі може називатися 

«Сторона» чи разом «Сторони», уклали цей Договір про надання спортивно-оздоровчих 

послуг (надалі - «Договір») про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. За цим Договором Клієнт доручає, а Виконавець надає спортивно-оздоровчі послуги 

(надалі – «Послуги») у спортивно-оздоровчому клубі «_________» (надалі – «Клуб»), а 

Клієнт зобов’язується сплатити вартість Послуги та дотримуватися усіх умов цього 

Договору та усіх додатків до нього. Додатки до Договору є невід’ємними частинами 

Договору. 

1.2. У разі, якщо Клієнтом є юридична особа, Послуги надаються особам, які визначені у 

Додатку № 3 до Договору. Положення цього Договору щодо прав та обов’язків Клієнта в 

рівній мірі розповсюджуються на осіб, зазначених у Додатку № 3. 

1.3. У разі, якщо даний Договір укладено на користь третьої особи (надалі – 

«Вигодонабувач») у відповідності до статті 636 Цивільного кодексу України, така особа 

визначається в Додатку № 6 до Договору. Клієнт на власний розсуд та відповідальність 

обирає Вигодонабувача. Вигодонабувач приймає усі права та обов’язки Клієнта за 

Договором та Додатками до нього з моменту звернення Вигодонабувача до Клубу з Заявою 

про прийняття прав та обов’язків за Договором та додатками до нього. Зразок такої заяви 

встановлений Виконавцем. До прийняття Вигодонабувачем прав та обов’язків за 

Договором та Додатками до нього Клієнт на власний розсуд та відповідальність 

розпоряджається Клубною карткою. Факт наявності у Вигодонабувача Клубної картки 

свідчить про згоду та вільне волевиявлення Клієнта на передачу прав та обов’язків за 

Договором та додатками до нього даному Вигодонабувачеві. 

2. КЛУБНА КАРТКА 

2.1.За цим Договором Виконавець надає Послуги в Клубі згідно категорії та типу обраної 

Клієнтом Клубної картки (надалі – «Клубна картка»). Категорія Клубної картки визначає 

доступ Клієнта до конкретного Клубу та конкретних Послуг, що надаються Клієнту. 

Виконавець надає Клієнтові Послуги за переліком, який відповідає Клубній картці Клієнта. 

Обсяг і види Послуг наведено у Додатку № 1 загальні «Клубні правила», зокрема, але не 

виключно, у п. 1.7. загальних Клубних правил. До Правил відвідування Клубу відносяться: 

загальні «Клубні правила», «Правила Дитячого Клубу» та «Правила відвідування сквош-

кортів», що розміщені на сайті: _______________________________ (надалі – «Правила»). 

2.2.За цим Договором Клієнт обрав Клубну картку категорії 

______________________________________, тип 

_________________________________________________________________. Місце 

отримання 

послуг: _______________________________________________________________________

http://www.sportlife.ua/uk/rules


___________________________________________________________________________, у 

відповідності до п. 1.2. загальних Клубних правил. У випадку, якщо Клієнтом є юридична 

особа, відомості щодо категорії/типу Клубних карток, обраних особами, зазначених у 

Додатку № 3, вказуються в такому Додатку.   
 


