
Даний договір є публічним. Укладанням цього Договору вважатиметься конклюдентна 
дія - проведення оплати через платіжну систему WayForPay та підтвердження належного 
проведення оплати. Договір за юридичною силою є рівнозначним Договору, підписаному 
Сторонами. 
 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАМЕЛЕОН СПОРТКЛУБ», в особі 
директора Гармаша Дмитра Віталійовича (далі - «Виконавець»), з одного боку, та фізична 
та/або юридична особа, яка діє на підставі вільного волевиявлення (далі - «Користувач»), 
з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей Договір про наступне:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1 Виконавець зобов’язується надати Користувачу в порядку і на умовах, визначених цим 
Договором, інформаційно-консультаційні послуги, зміст яких полягає в доступі 
Користувача через його Особистий кабінет до Навчальної програми передбаченої Курсом 
«Chameleon Endurance School» надалі – Послуга (зазначена на сайті 
https://academy.chameleon.club), а Користувач зобов’язується оплатити надані йому 
Послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором. 

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 
2.1 Укладанням цього Договору вважатиметься конклюдентна дія - проведення оплати 
через платіжну систему WayForPay та підтвердження належного проведення оплати. 

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
3.1 Ціна Послуг за цим Договором зазначена на сайті https://academy.chameleon.club 
3.2 Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України. 
3.3 Розрахунки за Послуги здійснюються шляхом перерахування грошової суми через 
платіжну систему WayForPay на рахунок Виконавця. 
3.4 Всі витрати, пов’язані з перерахунком грошових коштів, в тому числі комісію банків, 
несе Замовник. Вартість Послуг не включає комісію, що стягується банками або 
платіжними системами за проведення платежу. 
3.5 Користувач не може вимагати зниження вартості Послуг чи повернення коштів, у 
випадку, якщо він не скористався Послугами. Моментом виконання надання Послуг 
вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача. 

4. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 
4.1 Після оплати Замовником вартості послуг, передбачених цим Договором, виконавець 
надає доступ Замовнику до його Особистого кабінету на рік (365 днів). 
4.2 Моментом виконання надання Послуг вважається передача доступу до Особистого 
кабінету Користувача. Користувач споживає Послуги шляхом перегляду Навчальних 
матеріалів розміщених на Платформі. Усі Навчальні матеріали є авторськими та 
суб'єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих 
матеріалах. Авторські майнові права на всі Навчальні матеріали передані Виконавцю 
згідно з відповідними угодами. Надання доступу Користувачу до Навчальних матеріалів 
не передбачає передання авторських прав на ці матеріали.  

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
5.1 Обов'язки ВИКОНАВЦЯ: 
5.1.1 Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цього Договору. 
5.1.2 Передати Користувачеві доступ до Особистого кабінету Платформи. 



5.2 Обов'язки КОРИСТУВАЧА:  
5.2.1 Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цього Договору. 
5.2.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Навчальних матеріалів 
Послуги будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати 
Навчальні матеріали. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати 
договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов'язується сплатити штраф у 
розмірі 300% вартості Курсу. 
5.3 Укладенням цього Договору Користувач надає Виконавцю право:  
5.3.1 надсилати e-mail та SMS-оповіщення; 
5.3.2 інформувати про нові продукти, послуги та сервіси, що надаються Виконавцем; 
5.3.3 направляти повідомлення рекламного та інформаційного характеру, у тому числі 
про товари та послуги, що надаються третіми особами (з можливістю відмовитись від 
отримання таких повідомлень).  

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

6.1 Усі права на вебсайт https://academy.chameleon.club належать Виконавцеві. 
6.2 Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, використані на Платформі, 
зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать 
Виконавцю. 
6.3 Виконавець також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть 
належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної 
підстави. 
6.4 Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права 
субліцензування ліцензію на доступ до Платформи та використання Навчальних 
матеріалів. 
6.5 Надаючи право на використання Користувачем об'єктів права інтелектуальної 
власності для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав 
інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях 
інших, ніж визначено у Договорі. 

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ГАРАНТІЙ 
7.1 Виконавець не гарантує, що користування послугами «Chameleon Endurance School», 
призведе до досягнення Користувачем фінансових та будь-яких інших результатів. Дані, 
що надаються в процесі користування послугами Виконавця носять лише 
рекомендаційний характер.  
7.2 Результати різних користувачів можуть значно відрізнятися при користуванні одними 
і тими ж послугами Виконавця. Надані кейси та історії успіху наведені в якості 
демонстрації результатів конкретних людей, і не є обіцянкою чи гарантією досягнення 
Користувачем таких же результатів, навіть в разі копіювання стратегій і дій, які були 
зроблені цими людьми для досягнення певних фінансових та інших результатів.  
7.3 Використовуючи надані Виконавцем інформаційні матеріали та послуги, Користувач 
відмовляєтеся від судових позовів та інших форм претензій до Виконавця з приводу 
отриманих результатів в процесі використання контенту і користування послугами.  

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
8.1 У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в 
односторонньому порядку та обмежити доступ до Особистого кабінету Користувача, 
Навчальної програми та Курсу. 



8.2 Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до 
Особистого кабінету Користувача, Навчальної програми та Курсу у випадку: виявлення 
поширення (чи будь-якого відтворення) Навчальних матеріалів публічно та (або) 
передання доступу до Особистого кабінету третім особам, які не є Стороною Договору та 
(або) купівлею Навчальної програми/Курсу в складчину (кількома особами). 
8.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.2. цього Договору, 
Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Навчальної 
програми/Курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними 
засобами чи фактами доступу до Особистого кабінету третіх осіб чи будь-яким іншим 
розумним засобами. 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
9.1 В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть всіх заходів для вирішення їх шляхом 
переговорів. 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
10.1 Договір діє до моменту спливу строку доступу до Особистого кабінету. Доступ до 
Особистого кабінету надається на 1 (один) рік. У випадку, якщо Користувач не скористався 
послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не 
продовжується. 
10.2 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку 
невиконання Стороною своїх обов'язків за цим Договором. 

11. ІНШІ УМОВИ 
11.1 Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, 
обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики 
конфіденційності. 
11.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з 
попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими 
умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку. 

 


