ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)
(нова редакція)
1. ВСТУП
1.1. Цей документ є офіційною публічною пропозицією фізичної-особи
підприємця Помогаєва Сергія Олександровича, місцезнаходження: Україна, 61068,
Харківська область, місто Харків, проспект Московський, будинок 118, квартира 333,
номер запису про проведення державної реєстрації: 24800000000220700 (далі –
"Виконавець" або "Організатор"), невизначеному колу осіб (далі – "Клієнт" або
"Покупець") укласти договір про надання інформаційних Послуг (далі – "Публічна
оферта").
1.2. Ця нова редакція Публічної оферти вступає в силу з 28 жовтня 2021 року,
розміщається
на веб-сайті
Заходу (як
визначено нижче) за адресою:
https://blockchainua.com/ (далі – "Веб-сайт") та діє до моменту офіційного завершення
Заходу (як вказано у Квитку (як визначено нижче)).
1.3. Для того щоб укласти договір про надання інформаційних послуг (далі –
"Договір"), Клієнт повинен здійснити повне, беззастережне та безумовне прийняття цієї
Публічної оферти, тобто надати свою згоду на укладання Договору на умовах, викладених
у цій Публічній оферті шляхом придбання Квитка у порядку, передбаченому цією
Публічною офертою.
1.4. З моменту оплати Квитка, Договір вважається укладеним на умовах цієї
Публічної оферти.
2. ГЛОСАРІЙ
2.1. Терміни, зазначені вище та нижче, та не визначені окремо у тексті цієї
Публічної оферти, використовуються у цій Публічній оферті в наступних значеннях:
2.1.1. "Агент" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУ
ЕВЕНТ ПАРТНЕРС", юридична особа, створена за законодавством України, з
місцезнаходженням за адресою: Україна, 79005, Львівська обл., місто Львів, вулиця
Тершаківців, будинок 2А, ідентифікаційний код: 43521211.
2.1.2. "Квиток" - документ, який підтверджує укладення договору між
Покупцем та Організатором і право Покупця на споживання наданих під час Заходу
інформаційних послуг (далі – "Послуги") шляхом одноразового відвідування Заходу.
2.1.3. "Захід" – десята міжнародна конференція "BlockchainUA", яка відбудеться
3 листопада 2021 року та детальний опис якої міститься на Веб-сайті.
2.1.4. "Сервісний збір" - вартість Супутніх послуг Агента, яка оплачується
Покупцем одночасно з Номінальною вартістю Квитка.
2.1.5. "Номінальна вартість Квитка" - вартість Послуг, яка визначається
виходячи з виду Квитка, який придбаває Клієнт. Детальний опис видів Квитків
доступний на Веб-сайті.
2.1.6. "Вартість Квитка" - сукупна сума Номінальної вартості Квитка й
Сервісного збору.
2.1.7. "Правила перебування в Закладі/на Заході" - це норми й правила
Закладу/Організатора, встановлені для Клієнтів під час їх перебування в Закладі (як
визначено нижче)/на Заході.
2.1.8. "Система" - програмно-технічний комплекс Агента, призначений для
ведення квиткового господарства, забезпечення обліку операцій, та реалізації можливості
бронювання (резервування), замовлення та придбання Квитків, і самостійний доступ
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Покупців до окремих блоків якого, можливий через мережу Інтернет.
2.1.9. "Супутні послуги" - послуги, які нерозривно пов’язані з процедурою
продажу Квитка за допомогою Системи, та які надаються Агентом та споживаються
Покупцем безпосередньо під час такого продажу Квитка. До таких послуг відносяться:
послуги із бронювання, резервування Квитка, послуги з обробки замовлення Квитка (при
придбанні) тощо.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.

3.1. На умовах, визначених у цій Публічній оферті:
3.1.1. Між Організатором і Покупцем укладається Договір, за яким Організатор
бере на себе зобов’язання надати Покупцеві право (доступ) на відвідування Покупцем
Заходу і споживання наданих під час Заходу Послуг, а Покупець зобов’язується оплатити
Агенту вартість таких Послуг шляхом оплати вартості Квитка.
3.1.2. На умовах, визначених Агентом на веб-сайті Агента за посиланням
https://2event.com/ (далі – "Веб-сайт Агента"), між Агентом і Покупцем, укладається
договір про надання Супутніх послуг (далі – "Договір про надання Супутніх послуг"),
за яким Агент бере на себе зобов’язання надати Покупцеві замовлені ним Супутні
послуги, а Покупець зобов’язується оплатити Агенту вартість таких Супутніх послуг.
4.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

4.1. Для споживання Послуг, Покупцю необхідно здійснити всі залежні від
нього заходи, як-от:
4.1.1. Замовити й оплатити Квиток.
4.1.2. Одержати Квиток через Систему, доступ до якої забезпечується через Вебсайт Агента. Агент після оплати Квитка покупцем, формує й поміщає такий Квиток в
електронній формі на електронну пошту Покупця, яка вказується при реєстрації Покупця
в Системі. Для того, щоб скористатись Квитком, отриманим в електронній формі,
Покупець повинен: (1) увійти до своєї особистої пошти та роздрукувати отриманий
Квиток; роздрукований Квиток використовується для проходу на Захід та пред’являється
на контроль, або (2) використати для проходу на Захід та пред'явити на контроль Квиток
в електронній формі на електронному носії.
4.1.3. Вчасно прибути до закладу, в якому проводиться Захід (далі – "Заклад"),
пройти контроль (пред’явити Квиток до погашення). Запланований початок Заходу
обумовлюється при замовленні Квитка, і вказується у Квитку. У тому випадку, якщо
Покупець зі своєї вини або ініціативи не прибув вчасно в Заклад, та/або не пройшов
контроль, та/або до початку чи закінчення Заходу покинув Заклад, Організатор, за умови
що він провів Захід, вважається таким, який належним чином виконав умови Договору
(надав Покупцеві доступ до Заходу, та можливість споживання Послуг), і не несе
відповідальності перед Покупцем за неотримання таким Покупцем Послуг.
4.1.4. Не залишати зі своєї ініціативи Заклад до завершення Заходу. У тому
випадку, якщо Покупець зі своєї ініціативи покинув Захід до його завершення, і за умови,
що Захід відповідав зазначеному у Квитку, Послуги за Договором вважаються
наданими/спожитими Покупцем у повному обсязі й належним чином.
4.1.5. Не порушувати Правил перебування в Закладі/на Заході, встановлені
Організатором та/або Закладом. Такі Правила перебування в Закладі/на Заході
вказуються у Квитку й можуть бути доповнені/змінені Організатором та/або Закладом.
4.1.6. Супутні послуги Агента замовляються й споживаються Покупцем у момент
здійснення ним замовлення Квитка на Захід за процедурою, обумовленою в Договорі про
надання Супутніх послуг.
4.1.7. Здійснюючи замовлення Квитків, Покупець гарантує та підтверджує те, що
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він своєчасно (тобто до придбання Квитка) отримав необхідну, зрозумілу, доступну та
достовірну інформацію про замовлені ним Послуг, їх кількість, вартість, якість,
асортимент, основні властивості, умови використання, в тому числі назву Заходу, імена
(псевдоніми) виступаючих на Заході осіб, Номінальну вартість Квитка, Вартість Квитка,
порядок і умови його придбання, використання, повернення, комісію банків та
винагороду платіжних систем за перерахування грошей, а також про осіб Організатора та
Агента (включаючи їх найменування, адреси місцезнаходження, ідентифікаційні коди, та
контактні дані), і що така інформація була ним вірно сприйнята, та дозволила йому
здійснити свідомий та компетентний вибір і здійснити придбання Квитка, а також
усвідомлює те, що Агент уповноважений здійснювати від імені Організатора обмежений
перелік дій, які спрямовані винятково на укладення Договору, шляхом продажу Квитка.
Агент не уповноважений та не приймає від Покупця відмову від Квитка, не повертає
гроші за продані Квитки.
4.1.8. За належне надання Агентом Покупцеві Супутніх послуг відповідальність
несе Агент відповідно до договору про надання Супутніх послуг.
5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ
Вартість та об'єм Послуг визначається виходячи з виду Квитка, який придбаває Клієнт.
Детальний опис видів Квитків доступний на Веб-сайті.
6. ПРОЦЕДУРА ЗАМОВЛЕННЯ КВИТКІВ
6.1. Здійснюючи Замовлення, Покупець надає Агентові свої персональні дані, які
обробляться відповідно до Договору про надання Супутніх послуг.
6.2. Квиток може бути замовлений і отриманий через Систему відповідно до
Договору про надання Супутніх послуг.
7. ПРОЦЕДУРА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ
НОМІНАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ КВИТКА
7.1. Договір вважається припиненим з ініціативи Покупця, якщо Покупець не
прибув у Заклад у запланований час початку Заходу, та/або порушив Правила перебування
в Закладі/на Заході, у зв’язку з чим, не був допущений на Захід, або був виведений із
Закладу силами співробітників Організатора або Закладу до завершення Заходу, та/або
втратив Квиток, і, через це не зміг одержати Послуги повністю або частково. Якщо інше
не передбачено у цій Публічній оферті, у цьому випадку Номінальна вартість Квитка
поверненню не підлягаю.
7.2. Покупець має право у будь-який час припинити Договір в односторонньому
порядку шляхом повернення Квитка Організатору шляхом направлення повідомлення
Організатору на контактні дані Організатора, вказані на Веб-сайті. У такому випадку,
Номінальна вартість квитка повертається Покупцю у повному обсязі, окрім випадку, коли
Покупець припиняє Договір менше ніж за 10 (десять) календарних днів до запланованої
дати проведення Заходу (включно). У випадку припинення Договору Покупцем менше ніж
за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати проведення Заходу (включно) з
урахуванням витрат Організатора на підготовку Заходу, Покупець має право на
повернення 20 (двадцяти) відсотків від Номінальної вартості Квитка.
7.3. Договір вважається припиненим з ініціативи Організатора, якщо
Організатор скасував Захід (про що він повідомив відкрито й публічно або повідомив про
це Покупця). У такому випадку Покупець має право вимагати у Організатора повернення
йому Номінальної вартості Квитка. Покупець також має право вимагати у Організатора
повернення йому Номінальної вартості Квитка у разі переносу або зміни Заходу.
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7.4. Якщо іншого не обумовлено в цій Публічній оферті, усі й будь-які претензії
по якості наданої або не наданих Послуг, а так само будь-які вимоги по поверненню
Номінальної вартості Квитка, компенсації збитків чи шкоди у зв’язку із скасуванням,
переносом та/або зміною Заходу, або якістю його проведення, можуть пред’являтися
тільки Покупцем, і винятково Організаторові як безпосередньому виконавцеві Послуг.
Агент не контролює факт надання, неналежного надання чи ненадання Організатором
Послуг, не є присутнім на Заході, та до отримання від Організатора офіційного
повідомлення, не знає про причини неналежного надання чи ненадання Послуг. Однак для
безпосереднього з’ясування всіх питань Покупцем, Агент повідомляє Покупцю назву й
відомі Агентові контактні дані Організатора відповідно до договору про надання Супутніх
послуг.
7.5. Питання щодо повернення Сервісного збору обумовлюються Договором про
надання Супутніх послуг.
7.6. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує те, що він повністю
ознайомлений і розуміє його умови та підстави для його розірвання і такі умови та
підстави задовольняють його.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗГЛЯД СПОРІВ
8.1. Агент несе відповідальність лише в рамках укладеного з Покупцем
Договору про надання Супутніх послуг, та не є стороною, чи зобов’язаною особою в
рамках укладеного Договору.
8.2. Організатор несе відповідальність перед Покупцем за ненадання чи
неналежне надання Послуг в межах укладеного Договору. Неналежним наданням Послуг
є надання таких Послуг всупереч умовам, визначеним в Договорі, та відображеним у
придбаному Квитку. При цьому, у всіх випадках, дозволених чинним законодавством,
відповідальність Організатора по наданню Послуг перед Покупцем обмежується
Номінальною вартістю Квитка.
8.3. За невідповідність якості Послуги суб’єктивним очікуванням Покупця, які
не обумовлені в цій Публічній оферті, та не визначені в Квитку, Організатор
відповідальності не несе. Покупець розуміє та погоджується з тим, що його емоційні та
естетичні враження від отриманих Послуг можуть не відповідати та не співпадати з його
суб’єктивним очікуванням, які були сформовані на підставі інформації яку було поширено
не Організатором, та не на його замовлення (неофіційні афіші, відгуки учасників минулих
заходів тощо), і тому, така невідповідність та неспівпадіння не вважається неналежним
наданням Послуг.
8.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо
це стало наслідком дії непереборної сили, яку не можливо було передбачити, та уникнути.
До таких обставин зокрема відносяться: громадські заворушення, мітинги, протести,
страйки, військові дії, введення надзвичайного стану, стихійні лиха, встановлення
органами державної влади карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, збої в електропостачанні,
комп’ютерному обладнанні (в тому числі через дію комп’ютерних вірусів), мережах,
каналах зв’язку, тощо.
8.5. Якщо Організатор провів Захід, на який Покупець придбав Квиток, однак
Покупець не зміг потрапити через дію непереборної сили (окрім встановлення карантину
та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 , спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2), які не залежать від Організатора, Договір вважається
виконаним належним чином, а Номінальна вартість квитка поверненню не підлягає.
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8.6. У якості виключення, Якщо Організатор провів Захід, на який Покупець
придбав Квиток, однак Покупець не зміг потрапити через встановлення органами
державної влади карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яке не залежать від Організатора,
Договір вважається виконаним належним чином, а Покупець має право на повернення 20
(двадцяти) відсотків від Номінальної вартості Квитка.
8.7. Будь-які спори Сторін повинні вирішуватись з обов’язковим дотриманням
процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії. Всі,
та будь-які спори, між Покупцем та Організатором, які будуть випливати з Договору
повинні розглядатись в суді, за місцезнаходженням Організатора.
9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ ТА ОРГАНІЗАТОРА
9.1. Покупець зобов’язаний:
9.1.1. Вказувати винятково повну й достовірну інформацію про себе, вибраний
спосіб оплати та інші дані, що вказуються при замовленні Квитка.
9.1.2. Дотримуватись вимог цієї Публічної оферти та Правил перебування в
Закладі/на Заході.
9.1.3. Виконувати інші обов'язки, передбачені цією Публічною офертою та/або
чинним законодавством.
9.2. Покупець має право:
9.2.1. На повернення Номінальної вартості Квитка або її частини (залежно від
ситуації) у порядку та випадках, передбачених цією Публічною офертою та чинним
законодавством.
9.2.2. Користуватись іншими правами, передбачені цією Публічною офертою
та/або чинним законодавством.
9.3. Організатор зобов’язаний:
9.3.1. Надати Покупцеві Послуги в місці й час зазначений в Квитку.
9.3.2. Виконувати інші обов'язки, передбачені цією Публічною офертою та/або
чинним законодавством.
9.4. Організатор має право:
9.4.1. Вимагати від Покупця належного й точного виконання умов цієї Публічної
оферти та Правил перебування в Закладі/на Заході.
9.4.2. Користуватись іншими правами, передбачені цією Публічною офертою
та/або чинним законодавством.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до моменту
офіційного завершення Заходу (як вказано у Квитку).
10.2. Договір вважається припиненим у випадку повернення Номінальної вартості
Квитка або її частини (в залежності від ситуації) у порядку, передбаченому пунктами 7.2,
7.3 та 8.6 цієї Публічної оферти.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Виключні права на об'єкти інтелектуальної власності, які можуть виникнути
у процесі надання Послуг Клієнту, зберігаються за Виконавцем.
11.2. Права на всі об’єкти інтелектуальної власності, що входять до складу Вебсайту належать Виконавцю
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11.3. Відносини, що виникають з даного Договору регулюються чинним
законодавством України.
11.4. Укладенням Договору Клієнт дає згоду Організатору на обробку останнім
своїх персональних даних, що включає вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, які
пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною,
поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею), знеособленням,
знищенням даних, відповідно до цілей обробки, зазначених нижче.
11.5. Під персональними даними для цілей цього пункту розуміється будь-яка
інформація про Клієнта, отримана Організатором на підставі Договору або в процесі його
виконання. Персональні дані будуть зберігатися протягом терміну, необхідного
Організатору для зазначеної нижче мети їх обробки.
11.6. Метою обробки персональних даних є дотримання положень законодавства
України щодо укладення та виконання Договору.
11.7. Укладаючи Договір, Покупець також підтверджує, що його/її повідомлено
про:
11.7.1. Включення його/її персональних даних до бази персональних даних
Організатора з метою, зазначеною вище.
11.7.2. Його/її права, визначені Законом України "Про захист персональних
даних", мету обробки персональних даних, в тому числі їх збору.
11.7.3. Те, що його/її персональні дані передаються та/або будуть передаватися
тільки особам, які наділені повноваженнями по отриманню таких даних, в порядку та в
межах, що відповідають вимогам чинного законодавства України.
11.8. Ця згода на обробку даних не вимагає здійснення повідомлень про передачу
персональних даних третім особам згідно з нормами статті 21 Закону України "Про захист
персональних даних".
11.9. Сторони погоджуються, що дійшли згоди по всім істотним умовам
Договору.
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