
ПУБЛІЧНЫ ДАГАВОР-АФЕРТЫ

НА АКАЗАННЕ ПЛАТНЫХ ІНФАРМАЦЫЙНА-АДУКАЦЫЙНЫХ ПАСЛУГ

уступае ў сілу з моманту публікацыі 15 жніўня 2019года
1. АСНОЎНЫЯ ТЭРМІНЫ

Тэрмiны, якiя прымяняюцца ў гэтым Дагаворы, маюць наступныя
значэння:

Паслугі - іншая адукацыя для дзяцей (арганізацыя і правядзенне
трэнінгаў і іншых мерапрыемстваў, накіраваных на навучанне вуснаму
лічэнню дзяцей і падлеткаў) у тым ліку прадастаўленне доступу да
кампутарным праграмам-on-line трэнажораў для тэарэтычнага і
практычнага авалодання вусным лічэннем арыфметычных
паслядоўнасцяў па методыцы «Соробан» ® (далей-Праграмы).

Пералік паслуг, якія прадстаўляюцца Выканаўцам, паказваецца на Сайце
http://soroban.by (далей - Сайт).

Выканаўца - асоба, якая прадастаўляе паслугі па дадзеным Дагаворы
асабіста або праз упаўнаважаных асоб.

Заказчык - бацькі (законны прадстаўнік) - твар, які
заказвае і аплачвае Паслугі ў сваю карысць і карысць
непаўналетніх трэціх асоб - Карыстальнікаў.

Карыстальнікі і Заказчыкі - асобы, якія атрымліваюць паслугі.
Аплата - плацёж, які праводзіцца Выканаўцам за
прадастаўленне паслуг і адбываецца на ўмовах перадаплаты
незалежна ад факту далейшага прыняцця Заказчыкам паслуг.

2.ПРЕДМЕТ ДАГАВОРА

2.1 Згодна дадзенаму Дагавору Выканаўца прадастаўляе Паслугі, а
заказчык прымае Паслугі і аплачвае іх кошт, згодна з умовамі
гэтага Дагавора і Прэйскурантам.

2.2 Кошт аказваемых Паслуг вызначаецца ў адпаведнасці з Прэйскурантам.

2.3 Пералік Паслуг, якія прадстаўляюцца Выканаўцам, паказаны на сайце
Выканаўцы, размешчанага па адрасе: www.soroban.by

2.4 Дагавор можа заключацца на карысць непаўналетніх трэціх асоб
іх бацькамі (законнымі прадстаўнікамі).
2.5 Апавяшчэнне Замоўца аб змене кошту аказваемых Паслуг



ажыццяўляецца праз Афіцыйны сайт у тэрмін не пазней, чым за 10

(Дзесяць) каляндарных дзён да даты ўводу адпаведных змяненняў у
дзеянне.

2.6 Выканаўца аказвае Паслугі па адрасах, названым на сайце.

2.7 Дагавор з'яўляецца афіцыйным дакументам і публікуецца на сайце
Выканаўцы, а таксама ў агульнадаступным месцы на тэрыторыі цэнтра.

3.ПАРАДАК ЗАКЛЮЧЭННЯ ДАГАВОРА

3.1 Гэты Дагавор з'яўляецца публічным Дагаворам (арт. 396

Грамадзянскага Кодэкса Рэспублікі Беларусь), у адпаведнасці з якім
Выканаўца прымае на сябе абавязацельства па аказанні Паслуг у
дачыненні да нявызначанага круга асоб (Кліентаў), якія звярнуліся па
названымі Паслугамі.
3.2 Публікацыя (размяшчэнне) тэксту гэтага Дагавора на
афіцыйным сайце Выканаўцы, размешчанага па адрасе:

www.soroban.by - з'яўляецца публічнай прапановай (афертай)

Выканаўцы, адрасаваным нявызначанаму колу асоб заключыць
сапраўдны Дагавор (п. 2 арт. 407 Грамадзянскага Кодэкса Рэспублікі
Беларусь).

3.3. Заключэнне гэтага Дагавора вырабляецца шляхам далучэння
Кліента да гэтага Дагавора, г.зн. пры дапамозе прыняцця (акцэпту)

Заказчыка умоў гэтага Дагавора ў цэлым, без якіх-небудзь умоў,

выключэнняў і агаворак (п. 1 арт. 398 Грамадзянскага Кодэкса Рэспублікі
Беларусь).

3.4 Фактам, што пацвярджае заключэнне публічнага Дагавора з
боку спажыўца паслуг, з'яўляецца запіс на абраны курс і яго
наступная аплата (п. 3 арт. 408 Грамадзянскага Кодэкса Рэспублікі
Беларусь).

3.5 Публiчная дамова, дасканалая ў вышэйапісаным парадку,

лічыцца выказанай у простай пісьмовай форме (п. 2, п. 3 арт. 404 і п.

3 арт. 408 Грамадзянскага Кодэкса Рэспублікі Беларусь) і адпаведна не
патрабуе афармлення на паперы і валодае поўнай юрыдычнай сілай.

4.ПРАВА І АБАВЯЗКІ

4.1 Абавязкі Выканаўца.

4.1.1 Выканаўца абавязуецца прадаставіць Паслугі якасна і ў поўным
аб'ёме на працягу тэрміну дзеяння Дагавора.

4.1.2 Выканаўца абавязуецца аказваць паслугі асабіста або з прыцягненнем
іншай фiзiчнай асобы (упаўнаважанага асобы Выканаўца).

4.1.3.Исполнитель ажыццяўляе паслугі - іншая адукацыя для дзяцей
(Арганізацыя і правядзенне трэнінгаў і іншых мерапрыемстваў,

накіраваных на навучанне вуснаму лічэнню дзяцей і падлеткаў) у тым ліку



прадастаўленне доступу да кампутарных праграмах-on-line трэнажораў
для тэарэтычнага і практычнага авалодання вусным лічэннем
арыфметычных Паслядоўнасцей па методыцы «Сарабан» ®.

4.1.4. Выканаўца забяспечвае Замоўца сродкамі ажыццяўлення
трэнінгаў ў выглядзе друкаванага матэрыялу і  сарабана.

Сарабаны з'яўляюцца сродкамі шматразовага выкарыстання і
падлягаюць вяртанню Выканаўцу. Пры вяртанні непаламаных сарабанаў, закладны кошт
вяртаецца Заказчыку.

4.1.5.Выканаўца абавязаны прыкладаць
максімальныя намаганні для дасягнення найвышэйшага выніку
карыстальнікам.

4.1.6.Выканаўца абавязаны забяспечваць захаванасць звестак
адносна Замоўца / карыстальніка, атрыманых пры заключэнні і
выкананні дагавора, акрамя выпадкаў, прама прадугледжаных
заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і гэтым Дагаворам.

4.1.7.В выпадку ўзнікнення немагчымасці выканання сваіх
абавязацельстваў па дадзеным Дагаворы неадкладна паведаміць аб
гэтым Замоўца праз Сайт або любым іншым прымальным для
Выканаўцы спосабам, а таксама прыкласці ўсе намаганні для ліквідацыі
перашкод для выканання сваіх абавязкаў.

4.2 Правы Выканаўца:

4.2.1.Выканаўца мае права ўносіць змены ў Дагавор шляхам
публікацыі змяненняў на Сайце і размяшчэння паведамлення аб
учыненых зменах у Дагаворы.

4.2.2.Выканаўца мае права
прыпыніць прадастаўленне Заказчыку паслуг у выпадку парушэння
Заказчыкам тэрмінаў і парадку аплаты паслуг, iншых умоў гэтага
Дагавора, а таксама ў выпадках, прадугледжаных дзеючым
заканадаўствам.

4.2.3.Выканаўца мае права прыцягваць трэціх асоб для выканання
юрыдычных і іншых дзеянняў, звязаных з прадастаўленнем Заказчыку
паслуг і атрыманнем плацяжоў па Дагаворы без ўзгаднення такіх
дзеянняў Выканаўца з Заказчыкам.

4.2.4.У выпадку, калі колькасць Карыстальнікаў ў групе менш за 5 чалавек
для малодшай групы (ад пяці да шасці гадоў) і 6 для старэйшай групы (ад
сямі да дванаццаці гадоў), або ўзровень падрыхтоўкі карыстача не
адпавядае зададзенаму ў групе Карыстальнікаў, Выканаўца мае права
перафармаваць групы, шляхам аб'яднання груп, змены даты і
часу правядзення трэнінгаў і іншымі спосабамі. Пра новы час
правядзення трэнінгаў Выканаўца паведамляе любым прымальным для
Выканаўцы спосабам.

4.2.5.Исполнитель мае права праводзіць трэнінгі на тэрыторыі
Выканаўцы Тэрміны працягласці кансультацыйнага праекта 2 гады
для старэйшай групы і 2.5 года для малодшай групы. адзін абанемент
трэніровак складае 28 (дваццаць восем) каляндарных дзён.



4.2.6.Исполнитель мае права на бясплатнае выкарыстанне фота- і
відэаматэрыялаў, прадастаўленых Заказчыкам, у сваёй гаспадарчай
дзейнасці выключна для папулярызацыі паслуг.

4.2.7.Заказчик згаджаецца, што Выканаўца мае права ажыццяўляць відэа- і
фотаздымку трэнінгаў з Заказчыкам і Карыстальнікам і распаўсюджваць і
размяшчаць названыя матэрыялы, любыя намаляваны будовы Заказчыка і Карыстальнікаў а
таксама фота- і відэаматэрыялы, прадастаўленыя Заказчыкам, па меркаванні
Выканаўцы, аднак выключна з мэтай папулярызацыі паслуг.

4.2.8.Выканаўца мае права прыпыніць прадастаўленне Заказчыку паслуг
у выпадку невыканання Заказчыкам або Карыстальнікам без паважных
прычын 3 (трох) або больш рэкамендацый ўпаўнаважаных асоб.

Выканаўцы, некарэктнага выкарыстання камп'ютэрных праграм -online

трэнажораў для тэарэтычнага і практычнага авалодання вусным
лічэннем арыфметычных паслядоўнасцяў па методыцы «Сарабан» ®.

4.3.Обязанности Заказчыка:

4.3.1.Заказчик абавязваецца своечасова і ў поўным аб'ёме ажыццяўляе
аплату паслуг паводле ўсталяванага парадку разлікаў і цане паслуг,

паказанай на Сайце.

4.3.2.Заказчик абавязваецца выконвае парадак прадастаўлення паслуг
Выканаўцам, графік / распарадак трэнінгаў, забяспечыць адсутнасць
пропускаў і спазненняў на трэнінгі без паважных прычын, у тым ліку
з боку карыстальніка, прытрымлівацца інструкцый Выканаўца.

4.3.3.Заказчик абавязваецца выконваць рэкамендацыі ўпаўнаважаных асоб
Выканаўцы па карэктнаму выкарыстанні камп'ютэрных праграм -online

трэнажораў для тэарэтычнага і практычнага авалодання вусным
лічэннем арыфметычных паслядоўнасцяў па методыцы «Соробан» ® і
забяспечыць выкананне такіх рэкамендацый карыстальнікам.

4.3.4.Для дасягнення найвышэйшага выніку Заказчык прадастаўляе
Выканаўцу вычарпальную інфармацыю аб карыстальніку і
забяспечвае штодзённыя самастойныя трэніроўкі карыстальніка з
дапамогай праграм з мэтай практычнага авалодання вусным лікам
арыфметычных паслядоўнасцяў па методыцы «Соробан» ®.

4.3.5.Заказчик абавязаны не выдаваць дадзеныя, атрыманыя падчас
атрымання паслуг, а менавіта: ключы доступу да праграм, звесткі пра
Выканаўцу або яго супрацоўніках. Абвяшчэнне такіх звестак магчыма
толькі ў выпадках прама прадугледжаных дзеючым заканадаўствам.

4.3.6.Заказчик абавязваецца кантраляваць змены па сапраўднай
Дамове, публікуемыя на сайце і ажыццяўляць аплату паслуг у адпаведнасці
з дзеючай на момант аплаты коштам паслуг. Заказчык не мае права прад'яўляць
Выканаўцу прэтэнзіі ў выпадку несвоечасовага азнаямлення з
інфармацыяй на Сайце. Заказчык прымае на сябе ўсю адказнасць за
наступствы несвоечасовага азнаямлення альбо не азнаямлення з інфармацыяй, якая
размяшчаецца для яго Выканаўцам на Сайце.

4.3.7.Заказчик абавязваецца беражліва адносіцца да маёмасці і
абсталяванню Выканаўца. Пры нанясенні ўрону маёмасці



Выканаўцы, у тым ліку трэцяй асобай, на карысць якога заключаны
дагавор (Карыстальнікам), Заказчык абавязаны пакрыць прычыненую шкоду
у поўным аб'ёме і аплаціць кошт выдаткаў Выканаўца, панесеных
ім для аднаўлення пашкоджанай маёмасці.
4.3.8.Заказчик абавязваецца выконваць правілы ўнутранага распарадку ў
памяшканнях, дзе праводзяцца трэнінгі і забяспечыць выкананне такіх
правілаў карыстальнікам. Пры атрыманні паслуг, Заказчык абавязаны весці
самастойны догляд за асабістымі рэчамі. Выканаўца не нясе
адказнасці за страчаныя або пашкоджаныя рэчы Заказчыка.

4.3.9 Заказчык абавязваецца не парушаць маёмасных і асабістых
немаёмасных правоў аўтараў і ўладальнікаў камп'ютэрных праграм -

on-line трэнажораў для тэарэтычнага і практычнага авалодання вусным
лічэннем арыфметычных паслядоўнасцяў па методыцы «Сарабан» ®.

4.4.Права Заказчыка.

4.4.1. Заказчык мае права на атрыманне поўнага аб'ёму паслуг - іншая
адукацыя для дзяцей (арганізацыя і правядзенне трэнінгаў і іншых
мерапрыемстваў, накіраваных на навучанне вуснаму личэнню дзяцей і падлетак)

у тым ліку прадастаўленне доступу да кампутарных праграмах-on-line трэнажораў для
тэарэтычнага і практычнага авалодання вусным лічэннем арыфметычных паслядоўнасцяў па
методыцы «Сарабан» ® .

4.4.2.Заказчик мае магчымасць ў выпадку пропуску трэнінгу ( не больш за адзін у бягучы
абанемент) па прычыне, прызнанай Выканаўцам важнай , бязвыплатна адпрацаваць
прапушчаны занятак па дамоўленасці з трэнерам
1) у паралельнай групе ( калі такая маецца).

2) наведаць кансультацыйную гадзіну, заяўленую трэнерам.

3) праз прагляд мультфільма на зададзеную тэму , а таксама скарыстацца ў асабістым кабінеце
вучня функцыяналам <ШКОЛА>.

4.4.3.Заказчик мае права індывідуальна прапрацаваць прапушчаны трэнінг
за дадатковую плату згодна расцэнак Выканаўца.

4.4.4.Заказчик мае права атрымліваць праўдзівую і дастатковую
інфармацыю пра паслугі, якія аказваюцца Выканаўцам у адпаведнасці з
ўмовамі Дагавора.

4.4.5. Заказчык. у адпаведнасці з умовамі гэтага Дагавора, мае права
ў аднабаковым парадку адмовіцца ад паслуг Выканаўца. У гэтым выпадку
Заказчык абавязаны папярэдзіць Выканаўца за 10 (дзесяць) дзён да даты
скасавання Дагавора. У выпадку датэрміновага спынення прадастаўлення
Паслуг па Дагаворы, вяртанне нявыкарыстаных грашовых сродкаў не
ажыццяўляецца. Бакі дамовіліся, што адмовай ад паслуг Выканаўца
з'яўляецца пісьмовая заяву Заказчыка.

4.4.6.Заказчик з Карыстальнікам мае права наведваць памяшкання з мэтай
праходжання трэнінгаў ў адпаведнасці з графікам і раскладам
Выканаўца.

4.4.7.Заказчик мае права на выкарыстанне ў асабістых мэтах фота- і
відэаматэрыялаў па трэнінгу, у тым ліку ў сетцы Інтэрнэт, толькі з
дазволу Выканаўца і з размяшчэннем на такіх матэрыялах лагатыпа



апошняга.

4.4.8. Выканаўца мае права публікаваць фатаграфіі і відэа майго
дзіцяці, на якіх яна (ён) намаляваны (а) цалкам або фрагментарна, у
колеры або няма, пад яго (яе) імем. А так жа даю поўнае і
абсалютнае права выкарыстоўваць Школе вуснага лічэння Соробан® фатаграфіі і
відэа майго дзіцяці на выставах, прэзентацыях, якія не супярэчаць
дзеючаму законадаўству Рэспублікі Беларусь » .

4.4.9.У выпадку працяглай адсутнасці на трэніроўках Карыстальніка,

Выканаўца мае права прыпыніць дзеянне дамовы з адключэннем
доступу да анлайн трэнажора, або без такога адключэння, але ў такім выпадку
Заказчык плаціць 50 (пяцьдзесят) працэнтаў ад кошту абанемента.

5.ЦАНА І парадак разліку

5.1.Цана паслуг складаецца з 100% аплаты згодна з прэйскурантам Выканаўца, размешчаным на
Сайце.

5.2.Оплата паслуг Выканаўца ажыццяўляецца Заказчыкам за кожны
наступны абанемент у тэрмін да пачатку першага чысла новага абанемента.

5.3.Оплата паслуг ажыццяўляецца Заказчыкам ў безнаяўным парадку на
бягучы разліковы рахунак Выканаўцы.

5.4.Если аплата не будзе праведзена ў тэрміны, устаноўленыя п. 4.3.1.

гэтага Дагавора, Паслугі Выканаецелем не прадстаўляюцца, доступ
да пра on-line Трэнажора блакуецца.

5.5.Датой належнага выканання Заказчыкам абавязацельстваў па аплаце
паслуг (дата плацяжу) з'яўляецца дата залічэння грашовых сродкаў на
адпаведны рахунак Выканаўца.

5.6.У выпадку немагчымасці прадастаўлення Паслуг па віне Выканаўца,

кошт паслуг, аплачаных Заказчыкам, але не прадастаўленых
Выканаўцам у справаздачным (разліковым) перыядзе, пераносіцца на наступны абанемент .

5.7. Выканаўца мае права змяняць цэны на свае паслугі ў
залежнасці ад узроўню інфляцыі ў краіне, рэзкага ваганні курсу
валюты ў адносінах да рубля і іншых аб'ектыўных фактараў пры
ўмове размяшчэння паведамлення аб такіх зменах на сайце.

5.8.В выпадку несвоечасовай аплаты Заказчыкам паслуг па сапраўднаму
Дамове Выканаўца мае права блакаваць доступ да Праграмы і не
дапускаць Карыстальнікаў да ўдзелу ў трэнінгах.

5.9. Прадастаўленне Паслуг у рамках гэтага Дагавора для
Спажыўцоў, якія з'яўляюцца фізічнымі асобамі, пацвярджаецца фактам
спажывання Спажыўцом аказаных яму паслуг і адсутнасцю прэтэнзій
па аказаным Прадпрыемствам Паслуг на працягу 3 каляндарных дзён з
даты аказання паслуг. Аказанне паслуг па сапраўднаму дагавору не
суправаджаецца складаннем актаў выкананых работ.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАКОЎ I ВЫРАШЭННЕ СПРЭЧАК



6.1.За невыкананне або неналежнае выкананне ўмоў сапраўднага
Дагавора Бакі нясуць адказнасць, прадугледжаную сапраўдным
Дамовай і дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

6.2. Выканаўца не нясе адказнасці ў выпадку непрадастаўлення
доступу да Праграмы па тэхнічных прычынам, якія не залежаць ад
Выканаўцы, у прыватнасці, пры адсутнасці ў Замоўца доступу да сеткі
Інтэрнэт у выніку дзеянняў аператараў сувязі, правайдэраў, ўплыву
кампутарных вірусаў і / або іншых шкоднасных праграм, у сувязі з
адсутнасцю ў яго неабходных праграмна-апаратных сродкаў і / або
неналежнай аплаты такога доступу.

6.3. Выканаўца не нясе адказнасці за дзеянні трэціх асоб,

якія мелі месца пры аўтарызацыі іх у праграмах, ад імя Замоўца;

6.4. Выканаўца не нясе адказнасці за прадастаўленне
Заказчыкам няслушнай, няпоўнай і / або неактуальнай персанальнай
інфармацыі;
6.5. Выканаўца не нясе адказнасці за выкарыстанне Заказчыкам
персанальных дадзеных трэціх асоб;

6.6.Выканаўца не нясе
адказнасці па прэтэнзіям трэціх асоб за выкарыстанне, у тым ліку
у сетцы Інтэрнэт, без дазволу іх малюнкаў на фота і
відэаматэрыялах Заказчыка.

6.7.Заказчык самастойна і за свой кошт нясе адказнасць у
выпадках, указаных у пункце 6.2 гэтага Дагавора, у тым ліку па
прэтэнзіям і / або пазовах, прад'яўленых да Выканаўцу, а таксама
пакрывае Выканаўцу ўсе страты і іншыя выдаткі, нанесеныя
Заказчыкам або Карыстальнікам.

6.8.У выпадку немагчымасці прадастаўлення Паслугі па прычыне адсутнасці
Заказчыка, Выканаўца за гэта адказнасці не нясе, а раней
выплачаная цана паслуг вяртанню не падляжыць.

6.9.Усе спрэчкі паміж Бакамі разглядаюцца шляхам перамоў на
аснове ўрэгулявання канфлікту з максімальным улікам інтарэсаў
Заказчыка і Выканаўца. У выпадку, калі Бакі не змогуць прыйсці да
пагаднення па спрэчных пытаннях шляхам перамоваў, такія спрэчкі
падлягаюць перадачы на   разгляд суда ў адпаведнасці з дзеючым
заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Прызнанне судом несапраўдным любога з палажэнняў гэтай
Дамовы не цягне несапраўднасці іншых яго палажэнняў або
дамовы ў цэлым, а таму не вядзе да страты ім юрыдычнай сілы.

У разе не выканання ўмоў п. 4.3.5. гэтага Дагавора Заказчык
нясе адказнасць, прадугледжаную дзеючым
заканадаўствам аб разгалашэнні канфідэнцыйнай інфармацыі і
пакрывае Выканаўцу нанесеныя такім разгалашэнне страты.

Усе кампутарныя праграмы - on-line трэнажоры для навучання
вуснаму лічэнню арыфметычных паслядоўнасцяў па методыцы



«Сарабан» ® , у якіх Заказчыку і Карыстальніку падаецца
доступ Выканаўцам, у тым ліку што размешчаны на сайце
http://www.soroban.by /, з'яўляюцца аб'ектам права інтэлектуальнай
уласнасці і падлягаюць адпаведнай абароне.

7.Абставіны непераадольнай сілы (форс-мажор)

7.1.Сторона вызваляецца ад пэўнай гэтым Дагаворам і / або
дзеючым у Рэспубліцы Беларусь заканадаўствам адказнасці
за поўнае або частковае парушэнне Дамовы, калі яна дакажа, што
такое парушэнне адбылося з прычыны дзеяння форс-мажорных
абставінаў, вызначаных у гэтым Дагаворы, пры ўмове, што іх
наступленне было засведчана кампетэнтным органам,

пэўнага дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

7.2.Под форс-мажорнымі абставінамі ў гэтым Дагаворы
маюцца на ўвазе любыя надзвычайныя падзеі навакольнага адносна Бакоў
характару, якія ўзнікаюць без віны Бакоў, па-за іх волі ці насуперак
волі ці жаданні Бакоў, і якія нельга пры ўмове прыняцця
звычайных для гэтага мерапрыемстваў прадугледзець і нельга пры ўсёй
клапатлівасці і абачлівасці адцягнуць (пазбегнуць), уключаючы стыхійныя
з'явы прыроднага характару (землятрусу, паводкі, ураганы,

разбурэння ў выніку маланкі і да т.п.), бедствы біялагічнай,

тэхнагеннага і антрапагеннага паходжання (выбухі, пажары,

масавыя эпідэміі, эпізаатыі, эпифитотии т.п.), абставіны
грамадскага жыцця (вайна, ваенныя дзеянні, блакады, грамадскія
хвалявання, праявы тэрарызму, масавыя забастоўкі і локауты,

байкоты і да т.п.), а таксама выданне забаронных або абмяжоўваючых
нарматыўных актаў органаў дзяржаўнай улады або мясцовага
самакіравання, якія робяць немагчымым выкананне Бакамi

гэтага Дагавора або часова перашкаджаюць такому выкананню.

7.3.Сторона, якая мае намер спаслацца на форс-мажорныя
абставіны, абавязаная неадкладна з улікам магчымасцяў
тэхнічных сродкаў імгненнай сувязі і характару існуючых
перашкод паведаміць другому Боку аб наяўнасці форс- мажорных
абставінаў і іх уплыве на выкананне гэтага Дагавора.

7.4.Калі ж абставіны непераадольнай сілы перашкаджалі
своечасоваму паведамленню другому баку, паведамленне павінна быць
накіравана любымі тэхнічнымі сродкамі імгненнай сувязі ў
працягу 5 (пяці) каляндарных дзён з моманту, калі гэта стала
магчымым.

7.5.Калі форс-мажорныя абставіны і (або) іх наступствы часова
перашкаджаюць выкананню гэтага Дагавора, то выкананне
гэтага Дагавора прыпыняецца на тэрмін, на працягу якога яно
немагчыма.

7.6.Калі ў сувязі з форс-мажорнымі абставінамі і (або) іх
наступствамі, за якія нi адзiн з Бакоў не адказвае, выкананне
гэтага Дагавора з'яўляецца канчаткова немагчымым, то гэты



Дагавор лічыцца спыненым з моманту ўзнікнення
немагчымасці выканання гэтага Дагавора, аднак, Бакi не
вызваляюцца ад абавязку, вызначанай у п. 9.2 сапраўднага
Дагавора.

7.7.Сторона не мае права спасылацца на абставіны непераадольнай сілы
як на падставы для вызвалення ад адказнасці, калі гэтыя
абставіны паўсталі пасля наступлення тэрміну выканання
адпаведных абавязацельстваў па дадзеным Дагаворы.

7.8 Выканаўца гарантуе якасць аказання паслуг, але не нясе адказнасці за ў спеваемость
Замоўца (Карыстальніка ), калі апошні не асвойвае належным чынам выбраную методыку ў сілу
недастатковых ведаў або індывідуальных здольнасцяў.

8.КАНФИДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ і персанальныя дадзеныя

8.1.Вся інфармацыя, якая стала вядомая Заказчыку і / або
карыстальніку ў сувязі з атрыманнем паслуг ад Выканаўца па сапраўднаму
Дагавору (у тым ліку паролі доступу да Праграме) з'яўляецца
канфідэнцыйнай інфармацыяй і камерцыйнай таямніцай Выканаўца.

8.2.Заказчик і Карыстальнік абавязваюцца не выдаваць і не перадаваць
канфідэнцыйную інфармацыю, якая з'яўляецца камерцыйнай таямніцай
Выканаўцы, для азнаямлення і / або выкарыстання трэцім асобам без
папярэдняй пісьмовай згоды Выканаўца.

8.3.Заказчик ў сувязі з заключэннем гэтага Дагавора дае сваю згоду
Выканаўцу на апрацоўку любых персанальных дадзеных, якія сталі
вядомымі Выканаўцу ў выніку прадастаўлення паслуг на ўмовах
сапраўднай публічнай дамовы далучэння. апрацоўка
персанальных даных уключае, але не абмяжоўваецца зборам,

рэгістрацыяй, назапашваннем, захоўваннем, адаптацыяй, змяненнем,

абнаўленнем, выкарыстаннем і распаўсюдам (уключаючы перадачу),

абязлічванне, знішчэнне персанальных дадзеных, апрацоўваных
Выканаўцам, любой асобай, звязаным з Выканаўца адносінамі
кантролю з мэтай вядзення базы персанальных дадзеных Заказчыкаў /

Карыстальнікаў.

8.4.Заказчик згаджаецца, што Выканаўца не павінен
атрымліваць ніякай дадатковай згоды Замоўца для перадачы
персанальных дадзеных Замоўца любой асобе, звязанаму з Выканаўцам
адносінамі кантролю або ў рамках дагаворных адносін, звязаных з
урэгуляваннем запазычанасці.
9.СРОК ДЗЕЯННЯ і скасавання дагавора
9.1. Гэты Дагавор заключаецца на тэрмін з моманту здзяйснення
Заказчыкам дзеянняў, прадугледжаных у п.2.1. Дагавора і дзейнічае да
31 снежня 2030 года.

9.2. Гэты Дагавор можа быць скасаваны да заканчэння тэрміну яго
дзеяння па ўзаемнай згодзе Бакоў або ў аднабаковым парадку, а
таксама ў выпадках, прадугледжаных гэтым Дагаворам з захаваннем



умоў гэтага Дагавора.

9.3. У выпадку аднабаковага скасавання гэтага Дагавора адзін Бок павінна паведаміць аб гэтым
другому Боку. Пры гэтым Дамова будзе лічыцца скасаванай з даты, якая ўзгоднена Бакамi.

9.4.Исполнитель мае права скасаваць гэты Дагавор у аднабаковым
парадку з ажыццяўленнем неадкладнага блакавання доступу
Заказчыка / карыстальніка да праграмы, у выпадках:

9.4.1.Правядзенне дзеянняў, якія могуць нашкодзіць дзелавой
рэпутацыі Выканаўца і / ці трэціх асоб, звязаных дамоўнымі
адносінамі з Выканаўцам, або супярэчаць заканадаўству
Рэспублікі Беларусь, міжнародным нормам і звычаям дзелавога
абароту;

9.4.2.Е Калі Заказчыкам будуць зробленыя спробы несанкцыянаванага
доступу да інфармацыі, якая з'яўляецца ўласнасцю Выканаўца;

9.4.3.Пры прадастаўленні Заказчыкам няслушнай, няпоўнай і / або
неактуальнай персанальнай інфармацыі;
9.4.4.Выкарыстанне Заказчыкам персанальных дадзеных трэціх асоб;

9.4.5.Прыняцце судом адпаведнага рашэння;

9.4.6.Узнікненне запазычанасці Замоўца перад Выканаўцам;

9.4.7.У іншых выпадках, прадугледжаных дзеючым
заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

9.5.Пры скасаванні дадзенага дагавора і / або спыненні атрымання
Заказчыкам паслуг аплата, якая была загадзя ўнесена заказчыкам,

вяртанню не падлягае.

10.ПРОЧЫЯ ЎМОВЫ І ПРАВІЛЫ ЎНУТРАНАГА РАСПАРАДКУ У
Памяшканні для правядзення трэнінгу

10.1.Стороны пацвярджаюць поўнае і адназначнае разуменне імі
прадмета і зместу гэтага Дагавора, правоў і абавязкаў
кожнага боку, якія вынікаюць або звязаных з выкананнем Дамовы,

сутнасць тэрмінаў, прынятых у Дагаворы, а таксама адпаведнасць тэксту
Дагавора намерам і волі Бакоў. Дагавор заключаецца на выгадных
для Бакоў умовах і не з'яўляецца вынікам уздзеяння цяжкіх для
іх абставінаў.

10.2.Окончание тэрміну гэтага Дагавора не вызваляе Бакі ад
адказнасці за яго парушэнне, якое мела месца падчас
дзеяння гэтага Дагавора.

10.3.Прымая сапраўдны Дагавор, Заказчык і Карыстальнік згаджаюцца
выконваць наступныя правілы паводзін у памяшканнях, у якіх
ажыццяўляе прадастаўленне сваіх паслуг Выканаўца:

не бегаць па калідорах, лесвіцах, кабінетах і любым іншым
памяшканням;

не штурхаць, не біцца;

быць уважлівым пры перамяшчэнні па лесвіцы;

не спрабаваць несанкцыянавана пракрасціся на тэрыторыю



гаспадарчых і тэхнічных памяшканняў, не прызначаных для
непасрэднага знаходжання Заказчыка і Карыстальнікаў;

не весці сябе агрэсіўна, не правакаваць канфлікты і не прымаць у
іх удзел;

пазбягаць ўсіх іншых небяспекаў, заўсёды захоўваць асцярожнасць, і
правілы бяспекі жыццядзейнасці;
у памяшканнях, у якіх ажыццяўляе прадастаўленне сваіх паслуг
Выканаўца, Карыстальнікі і Заказчыкі - іх законныя прадстаўнікі,
знаходзяцца разам.

10.4.В выпадках, якiя не прадугледжаны гэтым Дагаворам, Бакі
кіруюцца дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

11.РЕКВИЗИТЫ ВЫКАНАЎЦЫ:

ТАА «А-Трыльён»

УНП 192999985

Рэспубліка Беларусь, 220017,

г. Мінск, вул. Калеснікава, 18, пам. 133

р / с BY59UNBS30121395900000001933

у ЗАТ «БСБ Банк», БІК UNBSBY2X



ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дырэктар ТАА «А-Трыльён» 

  Е.Н.Санько  
 

 20.09 .2020 г .  

 
 

ПРЭЙСКУРАНТ N1 

ад " 20 " верасня 2020 г. 
цэн (тарыфаў) на аказанне паслуг у сферы адукацыі 
Грамадства з абмежаванай адказнасцю «А-Трыльён» 

 

№ п 

/ п 

 
Найменне паслугі 

 
Перыяд аказання паслугі 

 
Кошт (тарыф) 

1. Паслугі інфармацыйна - кансультацыйнага 

суправаджэння праграм у форме правядзення 

трэнінгаў па іх карэктнаму выкарыстанню 

(групавы занятак ) 

 

Адзін абанемент трэніровак 

складае 28  (дваццаць восем) 

каляндарных дзён. 

158 рублёў 

2 . Паслуга інфармацыйна - кансультацыйнага 

суправаджэння праграм у форме правядзення 

трэнінгаў па іх карэктнаму выкарыстанню ( 

індывідуальнае навучанне ) 

 

Адзін абанемент трэніровак 

складае 28 (дваццаць восем) 

каляндарных дзён. 

208 рублёў 

3 . Паслуга інфармацыйна - кансультацыйнае 

суправаджэнне праграм у форме правядзення 

трэнінгаў па іх карэктнаму выкарыстанню ( 

групавых заняткаў, бонуснае навучанне) 

Бонус распаўсюджваецца на 2-х і больш 

удзельнікаў трэнінгаў з адной сям'і, а таксама 

на ўдзельнікаў са шматдзетных сем'яў. 

 

Адзін абанемент трэніровак 

складае 28 (дваццаць восем) 

каляндарных дзён. 

132 рубля 

4 . Паслуга інфармацыйна - кансультацыйнае 

суправаджэнне праграм у форме правядзення 

трэнінгаў па іх карэктнаму выкарыстанню ( 

дадатковая індывідуальная кансультацыя 

па-за раскладам ) 

адзін занятак ( 30 мін 

) 

17 рублёў 

5 . Паслуга забеспячэнне штодзённых 

самастойных трэніровак ( пры ўмове заданні 

і маніторынгу педагогам - трэнерам гэтых 

трэніровак ) з дапамогай праграм. 

Адзін абанемент трэніровак 

складае 28 (дваццаць восем) 

каляндарных дзён 

79 рублёў 

6 . Паслуга забеспячэнне штодзённых 

самастойных трэніровак ( пры ўмове задання 

і маніторынгу педагогам - трэнерам гэтых 

трэніровак) з дапамогай праграм. ( Бонусны 

абанемент ) 

Адзін абанемент трэніровак 

складае 28 (дваццаць восем) 

каляндарных дзён 

66 рублёў 



7 . Паслуга забеспячэнне штодзённых 

самастойных трэніровак (без заданняў і 

маніторынгу педагогам - трэнерам гэтых 

трэніровак ) з дапамогай праграм . 

Адзін абанемент 

трэніровак складае 28 

(дваццаць восем) 

каляндарных дзён 

54 рублі 

8 . Паслуга ў рамках < інтэнсіўнага курсу > 

інфармацыйна - кансультацыйнага 

суправаджэння праграм у форме правядзення 

трэнінгаў па іх карэктнаму выкарыстанню 

(групавы занятак) 

Адзін абанемент трэніровак 

складае         

каляндарны месяц 

208 рублёў 

9 . Вартасць Падручнік множанне (Множанне, у 

якім не выкарыстоўваецца табліца множання) 

(1шт) 

 
24 рублі 

10 . Вартасць Падручнік №2 (1шт) 
 

24 рублі 

11 . Закладны кошт  (1шт) На перыяд навучання 24 рублі 

 


