ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
з тренерської підтримки спортсменам
м.Полтава
___ _______________ 20__ р.
Замовник ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПОРТИВНА ФЕДЕРАЦІЯ ОЛІМПІЙСЬКИХ НЕСТАДІОННИХ ВИДІВ ЛЕГКОЇ
АТЛЕТИКИ» діючої на підставі виписки з ЄДР №1 588 102 0000 018929 від 07.07.2020 року, керуючись статями 901-907 Цивільного
кодексу України, з одного боку,
і Виконавець в особі___________________________________________________________________________________________ що діє
на підставі _________________________________________ з іншого боку, що разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке:
1. Предмет Договору
1.1. За завданням Замовника Виконавець надає через платформу Замовника https://newrun.run/ послуги з тренерської підтримки
спорстменам в обсязі та на умовах, визначених цим Договором.
1.2. За цим Договором Виконавець через платформу Замовника https://newrun.run/ надає такі послуги з тренерської підтримки
спортсменів:
1.2.1 індивідуально підбирає тренувальний плану для спортсмена та доносить його до спортсмена через інструменти особистого кабінету
платформи https://newrun.run/;
1.2.2. вносить корегування в тренувальний плані згідно звітів від спортсмена;
1.2.3. вчасно реагує на запити та звіти від спортсмена (протягом 24 годин з моменту отримання);
2. Обов'язки Виконавця
2.1. Якісно та вчасно надавати передбачені у п. 1.2 Договору послуги.
2.2. У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов'язків за цим Договором, негайно повідомити
про це Замовника.
2.3. Вживати будь-яких Інших необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.
3. Обов'язки Замовника
3.1. Надати Виконавцю на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання зобов'язання з надання
передбачених цим Договором послуг, а також технічну можливість (доступ до особистого кабінету) для комунікації зі спортсменом.
3.2. За потреби забезпечити Виконавця всім необхідним для виконання своїх обов'язків за цим Договором належним чином.
4. Ціна договору
4.1. Тренер встановлює бажану ціну тренувань в місяць на платформі https://newrun.run/ , адміністрація сайту підтверджує цю суму або може
зв'язатися з тренером для уточнення моментів до підтвердження ціни.
4.2. Оплата йде на розрахунковий рахунок платформи від спортсменів, виплати тренеру здійснюються адміністрацією платформи помісячно до 5
числа кожного нового місяця.
5. Відповідальність та порядок вирішення спорів
5.1. Сторони цього Договору несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором
відповідно до чинного законодавства.
5.2. Всі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості досягти згоди шляхом
переговорів Сторона має право звернутися до суду.
6. Інші умови
6.1. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України .
6.2. Цей Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.
6.3. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє протягом трьох років з дати підписання.
6.4. Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірван ня Договору допускається лише у
випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.
6.5. Будь-яка із Сторін має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомивши про це
другу сторону за 14 днів.
6.6. Замовник має статус неприбуткової організації.
7. Юридичні адреси та реквізити Сторін
Замовник:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПОРТИВНА ФЕДЕРАЦІЯ ОЛІМПІЙСЬКИХ НЕСТАДІОННИХ ВИДІВ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ»
ЄДРПОУ 43696199
Виписка з ЄДР № 1 588 102 0000 018929 від 07.07.2020 року.
36038, Полтавська область, місто Полтава, вул. Коцюбинського, 12.
Неприбуткова організація.
Виконавець:
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Телефон/факс______________________________________________________________________________
Поштова адреса та індекс ___________________________________________________________________
ІПН ____ ___________________________________________________________________________________

Замовник

Виконавець

________________

_________________

М.П.

М.П.

