
Індивідуальний номер заявки
Дата прийняття заявки

Додаток №1
до Договору про надання освітніх послуг 
позашкільної освіти 

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ
до Договору про надання освітніх послуг позашкільної освіти

Договір  про  надання  освітніх  послуг  позашкільної  освіти  (надалі  –  Договір)  укладається
шляхом приєднання фізичної особи, яка має намір отримувати освітні послуги позашкільної освіти для
Дитини, надалі – Замовник послуг, до Договору в цілому. Замовник послуг не може запропонувати свої
умови цього Договору відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України. У випадку незгоди зі змістом
та формою Договору чи окремих його положень, Замовник вправі відмовитися від його укладення. Заява
про приєднання (надалі – Заява) заповнюється українською мовою. Якщо у фізичної особи-підприємця
ЛУПОЛОВА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, надалі – DiaSof «Мовна академія», немає зауважень до
чіткості заповнення та повноти зазначеної інформації, наданої Замовником послуг, Заява приймається
DiaSof  «Мовна  академія» для  подальшого  надання  послуг.  Заява  зберігається  у  DiaSof  «Мовна
академія».  Замовник  послуг,  який  діє  на  законних  підставах,  підписавши  Заяву,  укладає  зі  DiaSof
«Мовна  академія»  Договір,  розміщений  на  офіційному  сайті  DiaSof  «Мовна  академія»:
https://diasof.com.ua (надалі – Сайт DiaSof «Мовна академія»), шляхом приєднання до всіх його умов в
цілому.  З  моменту  прийняття  DiaSof  «Мовна  академія»  Заяви,  Замовник  послуг  та  DiaSof  «Мовна
академія»  набувають  прав  та  обов’язків,  визначених  Договором  та  несуть  відповідальність  за  їх
невиконання  та/або  неналежне  виконання.  Підписавши  Заяву,  Замовник  послуг  засвідчує,  що:  -
ознайомлений та погоджується з умовами Договору в повному обсязі без будь-яких виключень та/або
обмежень; - ознайомлений з переліком Послуг із зазначенням назв освітніх курсів, видів абонементів, їх
вартості;  -  ознайомлений  з  Правилами  відвідування  DiaSof  «Мовна  академія»,  -  шляхом  вільного
волевиявлення укладає Договір, відповідно до всіх його умов з урахуванням всіх його додатків шляхом
приєднання до Договору в повному обсязі. Замовник послуг підтверджує, що відомості, зазначені нижче
є правильними, точними та повними:
Прізвище ім’я по батькові Дитини
Дата народження Дитини

Домашня адреса
Прізвище ім’я по батькові матері Дитини
Телефон матері Дитини
Адреса електронної пошти матері Дитини
Прізвище ім’я по батькові батька дитини
Телефон батька Дитини
Адреса електронної пошти батька Дитини
Освітній заклад, де навчається Дитина
ПІБ осіб, яким дозволено забирати Дитину зі
DiaSof «Мовна академія» (близькі родичі,
довірені особи), їх телефони

Замовник  послуг  ознайомлений  з  Пам’яткою  щодо  ключових  позицій  навчання  та
підтверджує, що текст цієї пам’ятки йому зрозумілий.

Підписання Заяви свідчить про згоду Замовника послуг  (законного представника Дитини) на
здійснення обробки його персональних даних, які надаються DiaSof «Мовна академія».

«___» ________________ 20__р.    _______________________       _______________________
                                                                                                (підпис)

(ПІП)
Відмітка DiaSof «Мовна академія» про прийняття Заяви:

____________________________________________________________________

https://diasof.com.ua/

