Договір
«___»
м. Київ

_________

2019р.

_____________________ (ПІП), мати/батько дитини ________________ ______ р.н.,
надалі – Замовник, з однієї сторони, та
_____________________ (назва дитячої кімнати/ТРЦ) в особі свого працівника
______________ (ПІП) , надалі – Виконавець, з другої сторони, уклали цей договір про
наступне:
1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується здійснити догляд за дитиною
Замовника, забезпечити її дозвілля та розваги відповідно до послуг, які надаються
дитячою кімнатою/ТРЦ __________ .
2. Територія надання послуг: дитяча кімната/ТРЦ ______________ , що знаходиться за
адресою: ________________________ .
3. Термін надання послуг з ___ год ___ хв до ____ год ___ хв.
4. До дитячої кімнати/ТРЦ допускаються: діти до 4 років лише в присутності одного з
батьків чи законного представника, діти від 4 років – самостійно.
5. Замовник зобов’язується:
5.1.Неухильно дотримуватись правил поведінки, які діють на території надання
послуг та є доступними для ознайомлення відвідувачами.
5.2.У випадку, якщо дитина перебуває на території надання послуг самостійно,
забрати дитину у визначений працівником Замовника час.
6. Замовник має право:
6.1.на якісне надання послуг відповідно до умов цього договору та законодавства
України.
6.2.на відшкодування збитків, завданих неякісним наданням послуг.
7. Виконавець зобов’язаний:
7.1.Якісно надати послуги, передбачені п. 1 цього Договору.
7.2.У випадку перебування дитини в дитячій кімнаті без батьків неухильно
слідкувати за дитиною з метою попередження отримання травм та самовільного
виходу дитини з дитячої кімнати.
7.3.У випадку отримання дитиною травми чи самовільного виходу з дитячої кімнати
негайно повідомити батьків по телефону, зазначеному в цьому договорі.
7.4.Відшкодувати Замовнику збитки, завдані неякісним наданням послуг чи
невиконанням умов даного договору.
7.5.Інші зобов’язання відповідно до законодавства України
8. Виконавець має право:
8.1.не допустити дитину на територію надання послуг у випадку якщо зовнішній
вигляд чи стан дитини та/або супроводжуючого не відповідає правилам
перебування в дитячій кімнаті.
9. Виконавець гарантує, що:
9.1. Дитяча кімната/ТРЦ є повністю безпечним для дітей та дорослих за умови
виконання правил перебування в дитячій кімнаті, всі будівельні конструкції на
території надання послуг відповідають вимогам ДНБ та інших нормативноправових актів, Замовник отримав всі необхідні дозволи та сертифікати на
експлуатацію атракціонів та конструкцій, які встановлені на території надання
послуг.
9.2.Весь персонал, що надає послуги відповідно до умов цього договору та/або має
доступ до території пройшов медичний огляд та має належним чином
оформлену медичну книжку відповідно до вимог Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

9.3.Персонал, який здійснює нагляд за дітьми на території надання послуг, пройшов
відповідне навчання та вміє надавати першу медичну допомогу потерпілим у
випадку потреби.
10. У випадку перебування дитини на території надання послуг з одним з
батьків/законним представником – відповідальність за здоров'я та життя дитини
несуть батьки/законні представники, у випадку самостійного перебування дитини
на території надання послуг – відповідальність за життя та здоров'я дитини несе
відповідальний працівник Виконавця.

Замовник:
__________________________
Адреса: ___________________
Тел: ______________________
Паспорт___________________
_____________________/____________

Виконавець:
________________________________
Адреса: _________________________
КОД ЄДРПОУ ____________________
_____________________/_____________/

