ДОГОВОР
о предоставлении услуг
___________________________

ДОГОВІР
про надання послуг
___________________________

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Интернет Прав», далее именуемое «Исполнитель», в лице
директора Белоусова Сергея Валериевича, который действует на основании Устава, с одной Стороны, и
Физическое лицо, далее именуемое «Заказчик», с другой Стороны,
вместе именуемые «Стороны», отдельно «Сторона»,
заключили настоящий Договор о предоставлении услуг (далее – «Договор») о следующем:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство Інтернет Прав», надалі іменоване «Виконавець», в особі
директора Бєлоусова Сергія Валерійовича, який діє на підставі статуту, з однієї Сторони, та
Фізична особа, надалі іменована «Замовник», з іншої Сторони,

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязуется оказать услуги по
организации и проведению мероприятия «Видеожара» (далее - услуги), а Заказчик обязуется своевременно
осуществлять оплату предоставленных услуг.
1.2 Конкретные условия предоставления услуг (место и время проведения мероприятия «Видеожара» (далее мероприятие), описание мероприятия, информация о приглашенных участниках мероприятия, стоимость
услуг и другая информация) указываются на интернет-сайте Исполнителя https://videozhara.com/ (далее сайт).
1.3 Для исполнения своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц,
оставаясь ответственным перед Заказчиком за условия и порядок предоставления услуг такими лицами.
1.4 В порядке, указанном на сайте, Заказчику направляется электронный билет, который содержит
индивидуальный идентификатор Заказчика (далее - электронный билет).
1.5 Электронный билет удостоверяет наличие у Заказчика права на получение услуги и подлежит
предъявлению при входе на мероприятие.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати послуги з
організації та проведення заходу «Відеожара» (далі - послуги), а Замовник зобов'язується своєчасно
здійснювати оплату наданих послуг.
1.2. Конкретні умови надання послуг (місце та час проведення заходу «Відеожара» (далі - захід), опис заходу,
інформація про запрошених учасників заходу, вартість послуг та інша інформація) зазначаються на інтернетсайті Виконавця https://videozhara.com/ (далі - сайт).
1.3. Для виконання своїх зобов'язань за цим Договором Виконавець має право залучати третіх осіб, залишаючись
відповідальним перед Замовником за умови та порядок надання послуг такими особами.
1.4. В порядку, зазначеному на сайті, Замовникові надсилається електронний квиток, який містить
індивідуальний ідентифікатор Замовника (далі - електронний квиток).
1.5. Електронний квиток засвідчує наявність у Замовника права на отримання послуги і підлягає пред'явленню
при вході на захід.

1.

2.

3.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ
2.1 Заказчик ознакомлен и согласен с тем, что настоящий Договор расположен в электронном виде на сайте по
адресу, указанному в настоящем Договоре.
2.2 Адрес настоящего Договора https://videozhara.com/.
2.3 Настоящий Договор заключается путем заполнения Заказчиком регистрационной формы в электронном
виде на сайте и оплаты услуг Исполнителя.
2.4 Заказчик, который заполнил регистрационную форму и оплатил услуги Исполнителя, этим подтверждает,
что он ознакомлен и согласен с условиями настоящего Договора, а в случае, если на момент заключения
настоящего Договора Заказчику не исполнилось 18 лет, он получил письменное согласие родителей на
заключение настоящего Договора и участие в мероприятии.
2.5 Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор. Указанные
изменения публикуются Исполнителем на сайте по адресу размещения Договора путем размещения новой
редакции Договора. Заказчик направляет Исполнителю уведомление об изменениях в Договоре на адрес
электронной почты, указанный Заказчиком в регистрационной форме.
2.6 Если Заказчик не согласен с внесенными изменениями к настоящему Договору, Заказчик обязан уведомить
об этом Исполнителя по адресу электронной почты, указанному в настоящем Договоре, в течение 7 (семи)
календарных дней с момента получения от Исполнителя уведомления об изменении Договора. В таком
случае настоящий Договор считается прекращенным по желанию Заказчика. Если Заказчик не уведомит
Исполнителя о своем несогласии с изменениями условий настоящего Договора, считается, что Заказчик
согласен с внесенными Исполнителем изменениями к настоящему Договору.
2.7 В случае внесения изменений в настоящий Договор, такие изменения вступают в силу с момента
опубликования новой редакции Договора на сайте, если иной срок вступления в силу изменений не
определен дополнительно при их публикации.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Заказчик имеет право:
3.1.1
получать услуги, предусмотренные в настоящем Договоре, своевременно и надлежащего качества;
3.1.2
получать от Исполнителя информацию об услугах;

разом іменовані «Сторони», окремо «Сторона»,
уклали цей Договір про надання послуг (далі – «Договір») про таке:

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ І ВНЕСЕНННЯ ДО НЬОГО ЗМІН
2.1. Замовник ознайомлений і погоджується з тим, що цей Договір розташований в електронному вигляді на сайті
за адресою, вказаною в цьому Договорі.
2.2. Адреса цього Договору https://videozhara.com/.
2.3. Цей Договір укладається шляхом заповнення Замовником реєстраційної форми в електронному вигляді на
сайті та оплати послуг Виконавця.
2.4. Замовник, який заповнив реєстраційну форму і оплатив послуги Виконавця, цим підтверджує, що він
ознайомлений і погоджується з умовами цього Договору, а у разі, якщо на момент укладення цього Договору
Замовнику не виповнилося 18 років, що він отримав письмову згоду батьків на укладання цього Договору та
участь у заході.
2.5. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору. Зазначені зміни
публікуються Виконавцем на сайті за адресою розміщення Договору шляхом розміщення нової редакції
Договору. Замовник направляє Виконавцю повідомлення про зміни в Договорі на адресу електронної пошти,
вказану Замовником в реєстраційній формі.
2.6. Якщо Замовник не погоджується з внесеними змінами до цього Договору, Замовник зобов'язаний
повідомити про це Виконавця на адресу електронної пошти, вказану в цьому Договорі, протягом 7 (семи)
календарних днів з моменту отримання від Виконавця повідомлення про зміну Договору. У такому випадку
цей Договір вважається припиненим за бажанням Замовника. Якщо Замовник не повідомить Виконавця про
свою незгоду зі змінами умов цього Договору, вважається, що Замовник погоджується з внесеними
Виконавцем змінами до цього Договору.
2.7. У разі внесення змін до цього Договору, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції
цього Договору на сайті, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при їх
публікації.
3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Замовник має право:
3.1.1. Отримувати послуги, передбачені в цьому Договорі, своєчасно і належної якості;
3.1.2. Отримувати від Виконавця інформацію про послуги;
3.1.3. Відмовитися від участі у заході протягом перших 3 (трьох) календарних днів з моменту здійснення
оплати, але не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до початку проведення заходу. В
такому випадку Виконавець повертає Замовнику 80 % оплаченої вартості послуг.
3.2. Замовник зобов’язується:
3.2.1. Оплатити послуги в порядку і в строки, передбачені цим Договором;
3.2.2. Відвідати захід у визначений Виконавцем час і місце його проведення;
3.2.3. Заповнюючи реєстраційну форму в електронному вигляді надати повну та достовірну інформацію;

3.1.3

отказаться от участия в мероприятии в течение первых 3 (трех) календарных дней с момента оплаты,
но не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала проведения мероприятия. В
таком случае Исполнитель возвращает Заказчику 80% оплаченной стоимости услуг.
3.2 Заказчик обязуется:
3.2.1
оплатить услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
3.2.2
посетить мероприятие в определенные Исполнителем время и место его проведения;
3.2.3
заполняя регистрационную форму в электронном виде, предоставить полную и достоверную
информацию;
3.2.4
систематически, не реже одного раза в неделю, проверять информацию, размещенную на сайте
и/или направленную на адрес электронной почты, указанный Заказчиком в регистрационной форме;
3.2.5
возместить Исполнителю убытки в полном объеме в случае их возникновения по вине Заказчика;
3.2.6
не посещать мероприятие в алкогольном и/или наркотическом, и/или психически
неуравновешенном состоянии, а также под влиянием медицинских препаратов, применяемых
Заказчиком;
3.2.7
не разглашать информацию об Исполнителе, которая стала ему известна во время исполнения
условий настоящего Договора, без разрешения Исполнителя;
3.2.8
направить на адрес электронной почты Исполнителя ticket@videozhara.com, указанной в настоящем
Договоре, или иметь при себе во время входа на мероприятие письменное согласие родителей
Заказчика на заключение этого договора и участие в мероприятии в случае, если на момент
заключения настоящего Договора Заказчику не исполнилось 18 лет.
3.3 Исполнитель имеет право:
3.3.1
получать от Заказчика информацию, необходимую для оказания услуг по настоящему Договору;
3.3.2
требовать от Заказчика оплаты услуг своевременно и в полном объеме;
3.3.3
прекратить предоставление услуг Заказчику в случае нарушения Заказчиком условий настоящего
Договора;
3.3.4
попросить выйти из помещения (или запретить войти) Заказчика, который находится в алкогольном
и/или наркотическом, и/или психически неуравновешенном состоянии, а также под влиянием
медицинских препаратов, применяемых Заказчиком;
3.3.5
изменять в одностороннем порядке условия предоставления услуг, которые указаны на сайте, путем
внесения соответствующих изменений на сайте, кроме информации о месте и времени проведения
мероприятия. В случае оплаты стоимости услуг Заказчиком, изменение стоимости услуг, которое
произошло позже, на Заказчика не распространяется.
3.4 Исполнитель обязуется:
3.4.1
своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.4.2
предоставить Заказчику на сайте информацию, предусмотренную настоящим Договором;
3.4.3
уведомлять Заказчика об изменениях в настоящем Договоре и в условиях предоставления услуг в
порядке, предусмотренном настоящим Договором;
3.4.4
в случае возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению своих
обязательств по настоящему Договору, срочно сообщить об этом Заказчику;
3.4.5
отправить электронный билет Заказчику в порядке, указанном на сайте.
4.

5.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1 Стоимость услуг указывается на сайте.
4.2 Оплата стоимости услуг осуществляется путем внесения предоплаты в размере 100% по реквизитам,
полученным Заказчиком на сайте или по адресу электронной почты, указанной Заказчиком в
регистрационной форме, либо в ином порядке, указанном на сайте.
4.3 Уплаченная Заказчиком стоимость услуг возврату не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Договором.
4.4 Прием услуг по настоящему Договору осуществляется без подписания соответствующего акта. Услуги
считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в момент окончания мероприятия.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Срок действия настоящего Договора начинается с момента его заключения и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.

3.2.4. Систематично, не рідше одного разу в тиждень, перевіряти інформацію, розміщену на сайті і/або
спрямовану на адресу електронної пошти, вказану Замовником в реєстраційній формі;
3.2.5. Відшкодувати Виконавцю збитки в повному обсязі в разі їх виникнення з вини Замовника;
3.2.6. Не відвідувати захід в алкогольному і/або наркотичному, і/або психічно неврівноваженому стані, а
також під впливом медичних препаратів, що застосовуються Замовником;
3.2.7. Не розповсюджувати інформацію про Виконавця, яка стала йому відома під час виконання умов
цього Договору, без дозволу Виконавця;
3.2.8. Направити на адресу електронної пошти Виконавця ticket@videozhara.com, зазначену в цьому
Договорі, або мати при собі під час входу на захід письмову згоду батьків Замовника на укладання
цього Договору та участь у заході в разі, якщо на момент укладення цього Договору Замовнику не
виповнилося 18 років.
3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;
3.3.2. Вимагати від Замовника оплати послуг своєчасно і в повному обсязі;
3.3.3. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення Замовником умов цього Договору;
3.3.4. Попросити вийти з приміщення (або заборонити увійти) Замовника, який знаходиться в
алкогольному і/або наркотичному, і/або психічно неврівноваженому стані, а також під впливом
медичних препаратів, що застосовуються Замовником;
3.3.5. Змінювати в односторонньому порядку умови надання послуг, що зазначені на сайті, шляхом
внесення відповідних змін на сайті, крім інформації про місце та час проведення заходу. У випадку
оплати вартості послуг Замовником, зміна вартості послуг, що сталася пізніше, на Замовника не
розповсюджується.
3.4. Виконавець зобов’язується:
3.4.1. Своєчасно і якісно надавати послуги відповідно до умов цього Договору;
3.4.2. Надати Замовнику на сайті інформацію, передбачену цим Договором;
3.4.3. Повідомляти Замовника про зміни в цьому Договорі та в умовах надання послуг в порядку,
передбаченому цим Договором;
3.4.4. У разі виникнення обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов'язань за цим
Договором, терміново повідомити про це Замовника;
3.4.5. Надіслати електронний квиток Замовнику в порядку, зазначеному на сайті.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. Вартість послуг зазначається на сайті.
4.2. Оплата вартості послуг здійснюється шляхом внесення передплати в розмірі 100% за реквізитами,
отриманими Замовником на сайті або на адресу електронної пошти, вказаної Замовником в реєстраційній
формі, або в іншому порядку, зазначеному на сайті.
4.3. Сплачена Замовником вартість послуг поверненню не підлягає, за винятком випадків, передбачених цим
Договором.
4.4. Приймання послуг за цим Договором здійснюється без підписання відповідного акта. Послуги вважаються
наданими Виконавцем та прийнятими Замовником в момент закінчення заходу.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Строк дії цього Договору починається з моменту його укладення і діє до повного виконання Сторонами своїх
зобов'язань.
5.2. Виконавець має право в будь-який момент в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередньо
повідомивши про це Замовника за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати розірвання на адресу
електронної пошти, вказаної Замовником в реєстраційній формі. В такому випадку Виконавець зобов'язаний
повернути Замовнику оплачену вартість послуг, не наданих Виконавцем.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, винна Сторона несе відповідальність,
визначену цим Договором та/або чинним законодавством України.
6.2. Виконавець не несе відповідальність за втрату, пошкодження або крадіжку майна, що належить Замовнику,
що сталися під час проведення заходу.
6.3. Виконавець не несе відповідальність за пошкодження або травми Замовника, що сталися під час проведення
заходу, крім випадків, коли пошкодження або травми Замовника безпосередньо виникли з вини Виконавця
або його працівників.
6.4. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг очікуванням Замовника та/або його
суб'єктивній оцінці.

5.2

6.

7.

Исполнитель имеет право в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор,
предварительно уведомив об этом Заказчика за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты расторжения
на адрес электронной почты, указанный Заказчиком в регистрационной форме. В таком случае Исполнитель
обязан вернуть Заказчику оплаченную стоимость услуг, не предоставленных Исполнителем.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1 В случае нарушения обязательства, возникающего из настоящего Договора, виновная сторона несет
ответственность, определенную настоящим Договором и/или действующим законодательством Украины.
6.2 Исполнитель не несет ответственность за утрату, повреждение или кражу имущества, принадлежащего
Заказчику, произошедших во время проведения мероприятия.
6.3 Исполнитель не несет ответственности за повреждения или травмы Заказчика, которые произошли во время
проведения мероприятия, кроме случаев, когда повреждения или травмы Заказчика непосредственно
возникли по вине Исполнителя или его работников.
6.4 Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленных услуг ожиданиям Заказчика
и/или его субъективной оценке.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1 Вся информация о деятельности одной из Сторон настоящего Договора, которая станет известна другой
Стороне настоящего Договора в связи с его подписанием и/или исполнением, и/или прекращением, а также
настоящий Договор и все связанные с ним документы, являются конфиденциальной информацией (далее Конфиденциальная информация).
7.2 Конфиденциальная информация не может быть передана одной из Сторон третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.3 Обязательства по конфиденциальности остаются в силе в течение 3 лет после окончания срока действия
настоящего Договора.
7.4 Не является Конфиденциальной информацией видео и письменные отзывы Заказчика, предоставленные
Исполнителю после и во время проведения мероприятия, а также фото и видеоматериалы с участием
Заказчика, созданные во время проведения мероприятия.

8.

ФОРС-МАЖОР
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после
заключения настоящего Договора.
8.2 К таким обстоятельствам относятся пожары, стихийные бедствия, военные действия, введение
чрезвычайного положения, акты террора, массовые беспорядки, забастовки (исключая забастовки
сотрудников Сторон), изменения в законодательстве (что делают невозможным исполнение Договора),
официально признанные финансовые кризисы, и другие возникшие после заключения настоящего Договора
обстоятельства, которые Сторона не могла предотвратить, если такие обстоятельства препятствуют
надлежащему исполнению Сторонами своих обязательств.
8.3 О факте наступления таких обстоятельств каждая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и
подтвердить такие обстоятельства и их продолжительность документом, выданным компетентным органом.
Такое документальное подтверждение не требуется, если данные обстоятельства фактически являются
общеизвестными и признаются обеими Сторонами.
8.4 Если же обстоятельства непреодолимой силы препятствовали своевременному сообщению, сообщение
должно быть направлено в течение 3 (трех) дней с момента, когда это стало возможным.

9.

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1 Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Украины.
9.2 Недействительность одного из пунктов настоящего Договора не влечет за собой недействительности всего
Договора. Если любой пункт настоящего Договора становится недействительным или незаконным по
любым причинам, Стороны должны исключить такой пункт из настоящего Договора, не меняя сути и
предмета настоящего Договора.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Вся інформація про діяльність однієї зі Сторін цього Договору, яка стане відома іншій Стороні цього Договору
в зв'язку з його підписанням і/або виконанням, і/або припиненням, а також цей Договір і всі пов'язані з ним
документи, є конфіденційною інформацією (далі - Конфіденційна інформація).
7.2. Конфіденційна інформація не може бути передана однією зі Сторін третім особам без попередньої письмової
згоди іншої Сторони.
7.3. Зобов'язання по конфіденційності залишаються в силі протягом 3 років після закінчення строку дії цього
Договору.
7.4. Не є Конфіденційною інформацією відео і письмові відгуки Замовника, надані Виконавцю після і під час
проведення заходу, а також фото та відео матеріали з участю Замовника, створені під час проведення заходу.
7.1.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим
Договором, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, тобто
надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин, що виникли після укладення цього Договору.
8.2. До таких обставин відносяться пожежі, стихійні лиха, військові дії, введення надзвичайного стану, акти
терору, масові заворушення, страйки (виключаючи страйк співробітників Сторін), зміни в законодавстві (що
роблять неможливим виконання Договору), офіційно визнані фінансові кризи, і інші, які виникли після
укладення цього Договору обставини, яким Сторона не могла запобігти, якщо такі обставини перешкоджають
належному виконанню Сторонами своїх зобов'язань.
8.3. Про факт настання таких обставин кожна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону і підтвердити такі
обставини і їх тривалість документом, виданим компетентним органом. Таке документальне підтвердження
не потрібно, якщо дані обставини фактично є загальновідомими і визнаються обома Сторонами.
8.4. Якщо самі обставини непереборної сили перешкоджали своєчасному повідомленню, повідомлення має бути
надіслане протягом 3 (трьох) днів з моменту, коли це стало можливим.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.
9.2. Недійсність одного з пунктів цього Договору не тягне за собою недійсності всього Договору. Якщо будь-який
пункт цього Договору стає недійсним або незаконним з будь-яких причин, Сторони повинні виключити такий
пункт з цього Договору, не змінюючи суті і предмета цього Договору.
9.3. Сторони зобов'язуються врегулювати всі виникаючі між ними спірні питання шляхом переговорів. Невирішені
шляхом переговорів спори підлягають розгляду в компетентному суді України.
9.4. Кожна Сторона гарантує, що не буде робити ніяких дій, які б зашкодили діловій репутації іншої Сторони.
9.5. Підписанням цього Договору Замовник надає Виконавцю право здійснювати фото та відео зйомку Замовника
під час надання послуг, передбачених цим Договором, а також використовувати фото і відео із зображенням
Замовника в творах, в тому числі аудіовізуальних творах, і інших матеріалах, в тому числі рекламних
матеріалах, під час он-лайн трансляції, на вибір Виконавця, включаючи, але не обмежуючись, шляхом
публічного показу, відтворення та поширення будь-яким способом зазначених вище зображень Замовника
(або їх фрагментів) або творів, що містять зображення Замовника, в тому числі в мережі Інтернет на Інтернетсайтах, зокрема на YouTube, без виплати Замовнику будь-якої винагороди.
9.6. Всі майнові права інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені в процесі
надання послуг за цим Договором або які виникають в результаті виконання цього Договору, повністю
належать Виконавцю протягом усього строку дії таких прав відповідно до законодавства України і
поширюються на територію всього світу.
9.7. Виконавець самостійно на свій розсуд визначає способи та умови використання об'єктів права
інтелектуальної власності, створених за цим Договором.
9.8. Скан-копії документів, рахунків на оплату послуг та інших документів до цього Договору, передані
факсимільним або електронним зв'язком (e-mail), мають силу оригіналу.
9.9. З моменту укладення цього Договору, всі попередні переговори і листування з питань, пов'язаних з цим
Договором, втрачають силу.
9.10. Остання дата поновлення Договору: 14 лютого 2017 р., м. Київ, Україна.
10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ТОВ «АГЕНТСТВО ІНТЕРНЕТ ПРАВ»
Код ЄДРПОУ 37194337
e-mail: ticket@videozhara.com

9.3

Стороны обязуются урегулировать все возникающие между ними спорные вопросы путем переговоров.
Нерешенные путем переговоров споры подлежат рассмотрению в компетентном суде Украины.
9.4 Каждая Сторона гарантирует, что не будет предпринимать никаких действий, которые бы навредили
деловой репутации другой Стороны.
9.5 Подписанием настоящего Договора Заказчик предоставляет Исполнителю право осуществлять фото и
видеосъемку Заказчика во время оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, а также
использовать фото и видео с изображением Заказчика в произведениях, в том числе аудиовизуальных
произведениях, и других материалах, в том числе рекламных материалах, во время онлайн-трансляции, на
выбор Исполнителя, включая, но не ограничиваясь, путем публичного показа, воспроизведения и
распространения любым способом указанных выше изображений Заказчика (или их фрагментов) или
произведений, содержащих изображения Заказчика, в том числе в сети Интернет на интернет-сайтах, в
частности на YouTube, без выплаты Заказчику какого-либо вознаграждения.
9.6 Все имущественные права интеллектуальной собственности на объекты права интеллектуальной
собственности, созданные в процессе оказания услуг по настоящему Договору или возникающие в
результате исполнения настоящего Договора, полностью принадлежат Исполнителю в течение всего срока
действия таких прав в соответствии с законодательством Украины и распространяются на территорию всего
мира.
9.7 Исполнитель самостоятельно по своему усмотрению определяет способы и условия использования
объектов права интеллектуальной собственности, созданных по настоящему Договору.
9.8 Скан-копии документов, счетов на оплату услуг и других документов к настоящему Договору, переданных
факсимильной или электронной связью (e-mail), имеют силу оригинала.
9.9 С момента заключения настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по вопросам,
связанным с настоящим Договором, теряют силу.
9.10 Последняя дата обновления Договора: 14 февраля 2017 г., г. Киев, Украина.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
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