Публічний договір
про надання послуг
Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертне бюро «Косметикс Юкрейн», яке
знаходиться за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65, каб. 4; та яке має код
ЄДРЮОФОПГФ: 40118371; в особі директора Філатової Вікторії Валеріївни, яка діє на підставі
Статуту,
(далі - Організатор), керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує
необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (далі - Учасник), незалежно від організаційноправової форми, статусу, резиденства та громадянства останніх, укласти Договір про надання послуг
щодо участі в Конференції (далі - Договір) на нижчевикладених умовах:
1.1. Даний Договір є публічним договором приєднання, який укладається між Організатором, що
виступає в якості оферента, та Учасником, що приєднується до Договору в якості акцептанта, шляхом
акцепту останнім всіх без винятку умов та положень цього Договору в порядку та на умовах,
визначених цим Договором.
1.2. Даний Договір є публічною офертою, адресованою необмеженому колу осіб.
1.3. За цим Договором Організатор зобов’язується надати Учаснику послуги, пов’язані з
організацією участі Учасника в Конференції, яка відбудеться в рамках Форуму «Cosmetics Ukraine 2018
International Forum» (далі - Захід). Захід відбудеться в період з 29 травня 2018 року по 31 травня 2018
року за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 (БЦ «Торонто-Київ»).
1.4. Організатор зобов’язується здійснити всі необхідні дії для організації Заходу відповідно до
опублікованої Організатором Програми Заходу та забезпечення участі Учасника в даному Заході, за
умови виконання Учасником своїх зобов’язань, передбачених цим Договором.
1.5. Програма Заходу опублікована українською та англійською мовами за наступними
посиланнями:
1.5.1. англійською мовою: http://cosmeticsukraine.org/en/conference/;
1.5.2. українською мовою: http://cosmeticsukraine.org/uk/konferenciya-ukr/.
1.5. Програма Заходу є невід’ємною частиною цього Договору, яка встановлює загальний
порядок та особливості проведення Заходу, його структуру, часові рамки, предмет та тему Заходу, його
структурні частини (секції), порядок реєстрації та перебування Учасників у місці проведення Заходу,
порядок придбання квитків, їх обміну або повернення, а також інші особливості, пов’язані з участю та
організацією Заходу.
1.6. Організатор має право самостійно вносити зміни до програми Заходу (його структурних
частин - секцій), про що Організатор здійснює публікацію на веб-сайті за посиланнями, вказаними у п.
1.5.1.-1.5.2. цього Договору.
1.7. Учасник має право приймати участь у Заході виключно у разі придбання квитка на обрану
Учасником секцію Заходу. Квиток надається Учаснику виключно у разі його стовідсоткової оплати.
1.8. Придбаний Учасником квиток дійсний виключно на обрану секцію. Придбаний Учасником
квиток надає йому право відвідати обрану секцію, виставки, всі безкоштовні сесії в рамках Заходу, а
також отримання роздаткових матеріалів. Розповсюдження презентацій відбувається виключно за
згодою спікерів Заходу.
1.9. Вартість квитка Учасника не включає витрати на харчування, проживання, трансфер, а також
отримання відеоматеріалів.
1.10. Учасник має право здійснити заміну (обмін) придбаного ним квитка на аналогічний за
своєю вартістю. У цьому випадку заміна придбаного квитка здійснюється за умови доплати 15%
вартості придбаного квитка.
1.11. Учасник має право здійснити заміну придбаного ним квитка на дорожчий за своєю
вартістю. У цьому випадку заміна придбаного квитка здійснюється за умови доплати вартості
дорожчого квитка, а також додаткової доплати 7,5% вартості дорожчого квитка.
1.12. Заміна (обмін) придбаного учасником квитка здійснюється у порядку, визначеному
Організатором, який публікується на веб-сайті за посиланнями, вказаними у п. 1.5.1.-1.5.2. Договору.
1.13. Учасник має право здійснити заміну придбаного ним квитка на квиток меншої вартості. У
цьому разі різниця вартості квитків не повертається.
1.14. Учасник має право відмовитися від участі у Заході у порядку, встановленому
Організатором.
1.14.1. У разі відмови Учасника від участі у Заході включно до 15 травня 2018 року Організатор
повертає Учаснику 50 % вартості придбаного Учасником квитка.

1.14.2. У разі відмови Учасника від участі у Заході після 15 травня 2018 року вартість придбаного
квитка Учаснику не повертається.
1.15. Порядок та процедура відмови від участі у Заході, а також порядок та процедура повернення
вартості придбаного Учасником квитка встановлюється Організатором та публікується на веб-сайті за
посиланнями вказаними у п. 1.5.1.-1.5.2. Договору.
1.16. Придбання та оплата вартості квитка здійснюється на веб-сайті за наступним посиланням:
www.cosmeticsukraine.org/uk/konferenciya-ukr/programa-konferenciy/
www.cosmeticsukraine.org/uk/programa-forumu/
1.17. Здійснення Учасником оплати вартості квитка (придбання квитка) є належним акцептом
усіх умов та положень цього Договору.
1.18. Договір вважається укладеним (акцептованим) з моменту здійснення Учасником оплати
вартості обраного квитка.
1.19. З моменту здійснення Учасником оплати вартості обраного квитка Учасник вважається
таким, що ознайомлений зі всіма умовами та положеннями цього Договору, його додатками
(невід’ємними частинами Договору).
1.20. Учасник погоджується з тим, що умови та положення цього Договору будь-яким та жодним
чином не обмежують його правоздатність та не ставлять у невигідне правове становище у порівнянні
з чинним законодавством України.

1.20.1. З моменту укладення даного Договору Учасник вважається таким, що надав свою
згоду на обробку своїх персональних даних Організатором, в тому числі, але не виключно,
на передачу таких персональних даних третім особам.
1.21. Учасник гарантує, що у нього не має будь-яких та жодних претензій стосовно змісту
Договору, його умов чи положень.
1.22. Організатор та Учасник несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
1.23. Звільнення Організатора та Учасника від відповідальності здійснюється у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
1.24. Припинення та розірвання Договору, крім випадків, встановлених цим Договором,
здійснюється відповідно до чинного законодавством України.
1.25. Організатор має право в односторонньому порядку розірвати Договір, завчасно
повідомивши про це Учасника шляхом публікації відповідної інформації на веб-сайті за посиланнями,
зазначеними в п. 1.5.1.-1.5.2. Договору. У такому разі Учаснику повертається вартість придбаного ним
квитка. Публікація Організатором інформації про розірвання Договору на веб-сайті за посиланнями,
вказаними у цьому пункті, є належним повідомленням Учасника. У такому разі Договір вважається
розірваним в день публікації інформації, вказаної в цьому пункті.
1.26. Будь-які спори, що виникають у зв’язку з цим Договором, вирішуються відповідно до
чинного законодавства України.
1.27. До правовідносин, які виникають на підставі цього Договору або у зв’язку з ним,
застосовується право України.
1.28. Договір складений українською мовою та є доступним для будь-якого кола осіб на веб-сайті
за наступним посиланням: http://www.cosmeticsukraine.org/uk/konferenciya-ukr/
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