
Додаток №1 

до Договору доручення (оферти) 
 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТУР», (надалі іменується – 

«ТУРОПЕРАТОР»), що діє на підставі Ліцензії серія АЕ № 185749 від 22.03.2013р., в особі директора 
Щеголь Наталії Миколаївни, що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та  

гр-н(ка)_______________________________________________________________________________, 

паспорт серія ______ №________________, виданий _____________________________________________ 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ____________________________  
(надалі іменується - «ЗАМОВНИК»), який є одним з батьків (опікунів або інших законних 
представників), що діє в інтересах малолітньої/неповнолітньої особи  
 

Прізвище, Ім’я, По-батькові 

 
Дата  

народження  

 
Постійне місце проживання 

 

 
(надалі іменується – «ТУРИСТ»), з іншої сторони, надалі разом іменовані - Сторони, а кожен окремо – 
уклали цей Додаток до Договору доручення (оферти) (надалі іменується - Договір) про наступне: 

 
1. Вартість подорожі складає ________ (__________________________) євро, що на дату підписання 

цього Договору за комерційним курсом продажу євро ПАТ «ПриватБанк» складає __________  
(______________________________________) гривень. 

 

2. Оплата вартості подорожі, передбаченої п. 1 цього Додатку до Договору здійснюється 
ЗАМОВНИКОМ у відповідності до рахунку, в національній валюті України за комерційним курсом євро 
ПАТ «ПриватБанк» на день оплати або за іншим курсом, що узгоджується Сторонами. 
 

3. Оплата вартості подорожі здійснюється у наступному порядку: 

1-й платіж: в еквіваленті 100 євро. сплачується протягом __10__ (_десяти_) робочих  
днів з моменту укладення Договору. Означена сума є безповоротним платежем, входить до вартості 
подорожі, не є штрафною або фінансовою санкцією та у разі відмови від бронювання не підлягає 
поверненню.  

У разі несплати означеної суми Договір вважається таким, що неукладений.  
2-платіж: остаточний розрахунок (за вирахуванням суми сплаченої за 1м платежем) сплачується не 

пізніше ніж за ___ (________________________) календарних днів до початку подорожі.  
У разі несплати означеної суми Договір вважається таким, що неукладений. 

 

4. До вартості подорожі входить: 

- Послуги ТУРОПЕРАТОРА з організації подорожі  
- Організація розміщення ТУРИСТА на території табору, за адресою: Болгарія, м. Кітен, вул. 

Кокиче, 3  
- Трансфер ТУРИСТА автобусом або літаком  
- Харчування ТУРИСТА: 4 разове "шведський стіл" + плюс полудень, з включеними 

напоями, вода, чай і розчинні соки, під час прийому їжі  
o сніданок: 8:00 - 10:00 

o обід: 12:30 - 14:00 

o полуденок: 15:00 - 16:30  
o вечерю: 18:30 - 20:30 

- Зміна постільної білизни - 1 раз на 7 днів. 

- Прибирання номерів кожен день 

- Гаряча і холодна вода в номері - цілодобово. 

- Користування відкритого басейну. 

- Робочий час басейну: 9:00- 17:30 

- Користування басейном поза робочий час - категорично заборонено. 

- Користування парасольок і лежаків біля басейну. 



- Користування парасольок на пляжі.  
- Користування футбольного і волейбольного полів.  
- Надання спортивного інвентарю (м'ячі для волейболу, футболу, баскетболу і т.д.). 

- Користування праски /видається на рецепції/  
- Багата анімаційна програма з професійними російськомовними аніматорами від студії 

"ВМЄСТЄ" - конкурси, вікторини, спортивні заходи, походи, освітні заняття і т.д.  
- Користування малої і великої анімаційними сценами  
- При розміщенні в таборі з кожного туриста утримується депозит в розмірі 10 євро. Сума 

повертається туристам при від'їзді, якщо відсутні нанесені матеріально збитки.  
- Інтернет wifi зона за графіком розписаним для загонів або окремих груп дітей. 

 

5. Строк подорожі з «__»_________ 2022 р. по «__»__________ 2022 р. 

 

6. Сторони домовились, що цей Додаток № 1 до Договору може бути переданий по факсу, 
електронною поштою, та т.і. має повну юридичну силу до обміну оригіналами та можуть бути 
використані як письмові докази в суді. 
 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 

 

ТУРОПЕРАТОР: 

 

 

ЗАМОВНИК: 

 

ТОВ «КОНТУР»  
вул. Короленка, 8, м. Дніпро, 49000, Україна 

IBAN UA 12 3223130000026007000045065 

в ДФ «Укрексімбанк» м. Дніпро, МФО322313,  
код 13439967 

E-mail -vmeste-tour@i.ua  
kontour@email.dp.ua 

т. (056) 791-12-29, 791-12-10; 067-344-70-70 

 

________________________________________ 
паспорт ________________________________ 
________________________________________ 
РНОКПП _______________________________ 
________________________________________ 
адреса:_________________________________ 
________________________________________ 

 

Директор 

 

___________________________/ Н.М. Щеголь 

 

_________________________/______________ 


