
Договір на надання послуг 
  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1 Цей договір є договором між будь-якою фізичною особою, надалі «Студент» та Центром іноземних мов 

«ОКЛЕНД», надалі «Виконавець». 
1.2 Факт оплати Студентом послуг Виконавця є повним і беззастережним прийняттям даного Договору, тобто 
Студент, який сплатив послуги Виконавця, вважається ознайомленим з цим договором. 
1.3 Виконавець надає Студенту наступні послуги: викладання іноземної мови. 
 

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВИКОНАВЦЯ. 
Виконавець зобов'язується: 
2.1 Викладати іноземну мову в групі не більш, ніж з семи студентів. 
2.2 У випадку, якщо число студентів у групі скорочується, Виконавець має право доукомплектувати групу у 
відповідності до кількості студентів.  
2.3 При скасуванні занять з вини Виконавця, Виконавець зобов'язується відшкодувати скасовані заняття за 

домовленістю зі Студентом або повернути плату за заняття без будь-якої додаткової компенсації. 
2.4 Надати Студенту приміщення, необхідні матеріали та обладнання для вивчення іноземної мови, а також 

сприяння викладачів мови. У разі необхідності Виконавець залишає за собою право замінити викладача на 

іншого, з відповідною кваліфікацією і досвідом. 
2.5 Виконавець не несе відповідальності за будь-який нещасний випадок в приміщенні центру або в 
безпосередній близькості від нього. 
  
3. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА 
Студент зобов'язується: 
3.1 Берегти приміщення та інвентар, а в разі нанесення матеріального збитку відшкодувати Виконавцю збитки. 
3.2 Сплатити послуги Виконавця відповідно до цього договору. 
  
4. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ 
4.1 Вартість послуг Виконавця по цьому договору визначається відповідно до цін, визначених адміністрацією 

Виконавця. 
4.2 Виконавець в праві в односторонньому порядку переглядати ціни на надані послуги. 

4.3 Сплачені Студентом кошти за навчання не підлягають поверненню за умови, якщо Студент відвідав 

щонайменше два заняття з навчального пакету. 
4.4 Про зміну цін на послуги Виконавець сповіщає Студента. 
4.5 Студент оплачує послуги Виконавця після першого або перед другим заняттям. 
  
5. ДОДАТКОВІ УМОВИ 
5.1 Виконавець визначає рівень і групу, яка підходить Студенту. Будучи зарахованим до певної групи, Студент 

може бути переведений в іншу лише за рішенням викладачів. 
5.2 Студент зобов'язується приходити на заняття у відповідності з розкладом. У разі невідвідування Студентом 
групових занять з будь-яких причин, плата за навчання не повертається.  

5.3 Індивідуальне заняття може бути перенесене Студентом за умови, якщо про це було попереджено не менше 

ніж за 2 години до початку уроку. В такому разі заняття має бути додатково доставлене до графіку і 
відпрацьоване протягом 2 тижнів від моменту перенесення. В інакшому випадку заняття вважатиметься таким, 

що було проведене. 

 

6. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ВИКОНАВЦЯ 
Мовний Центр “ОКЛЕНД” 
www.okland.in.ua 

  
Тел.:  (095) 56 53 927 

Тел.:  (095) 68 26 833 
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