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ДОГОВІР 

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ  

З ВИВЧЕННЯ КІБЕРСПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ПРОФЕСІЙ 

(ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ) 

 

м. Київ                           «01» січня 2021 року  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСПОРТ», юридична особа зареєстрована за 

законодавством України (ідентифікаційний код юридичної особи - 43788641), (далі - Виконавець), з однієї сторони, 

та фізична особа (далі - Замовник), що приєдналась до зазначеного Договору про надання послуг з вивчення 

кіберспортивних дисциплін та професій (далі - Договір) шляхом проставлення відповідної відмітки на сайті 

Виконавця www.esportsbattle.academy (далі - Сайт) при здійсненні реєстрації на обрану навчальну програму, з іншої 

сторони, спільно іменовані як Сторони, а кожна окремо як Сторона, уклали цей Договір про наступне:  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст.634 Цивільного кодексу України і може бути 

укладений лише шляхом приєднання Замовника до всіх його умов в цілому шляхом проставлення відповідної 

відмітки на Сайті Виконавця. 

1.2. Виконавець, з метою ознайомлення Виконавця зі змінами в даному Договорі оприлюднює зміни 

наступним шляхом за своїм вибором: 

1.2.1. Розміщення Договору з додатками, на Сайті Виконавця; 

1.2.2. E-mail розсилкою за адресою Замовника, вказаною останнім при реєстрації на Сайті; 

1.3. Моментом ознайомлення Замовника з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого 

інформація отримала вигляд доступної для Замовника відповідно до умов цього Договору. 

1.4. Відносини Сторін регламентуються цим Договором, Цивільним кодексом України, Законами України: 

«Про електронні документи та електронний документообіг», «Про інформацію», «Про авторські та суміжні 

права», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» 

та іншими нормативно-правовими актами. При можливості неоднозначного трактування тих чи інших норм перевага 

надається трактуванню Виконавця.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику певний спектр послуг, включно, проте не обмежуючись: 

програмами оффлайн- і онлайн- навчання грі у комп’ютерні відеоігри FIFA, NBA2K, CS:GO, Dota2,  а також 

навчання кіберспортивним професіям, серед яких: Esports коментатор, Esports аналітик, Esports SMM-менеджер, 

Observer (далі – Програма навчання) на умовах та згідно даного Договору та Правил та Умов ESportsBattle 

ACADEMY (далі – Правила) – Додаток № 1 до Договору (далі - Послуги), які Замовник зобов’язується прийняти та 

оплатити на умовах і в порядку, визначених в цьому Договорі. 

2.2. Виконавець за результатами проходження оффлайн Програми навчання, а також при проходженні 10 

(десяти) та більше занять онлайн Програми навчання видає Сертифікат, що підтверджує проходження відповідної 

Програми навчання (далі - Сертифікат). Сертифікат видається в електронній формі, що направляється на 

електронну адресу Замовника, вказану при реєстрації на Сайті Виконавця. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Замовник має право: 

3.1.1. Отримувати від Виконавця якісно та в обсязі, встановленому для відповідної Програми навчання, 

Послуги; 

3.1.2. Отримувати від Виконавця консультації з приводу вдосконалення засвоєння наданих Послуг 

Виконавцем, в межах навчального процесу; 

3.1.3. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути 

прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання Послуг з урахуванням таких змін;  

3.1.4. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік 

Послуг, які надаються; 

3.1.5. Надавати, оновлювати або змінювати додаткову інформацію про себе, вказану при реєстрації на Сайті 

Виконавця; 
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3.1.6. Розірвати цей Договір з власної ініціативи у випадках, передбачених цим Договором. 

3.2. Замовник зобов’язаний: 

3.2.1. Ознайомитись з Договором та Правилами та неухильно дотримуватись їх вимог.  

3.2.2. У відповідності з цим Договором та Правилами Замовник зобов’язаний надати Виконавцю інформацію 

(документи, в т.ч. завірені копії в паперовому вигляді) та підтримувати зазначену інформацію в актуальному стані, 

для ведення бухгалтерського та податкового обліку Замовника; 

3.2.3. Нести персональну відповідальність за порушення вимог законодавства та/або прав та законних 

інтересів третіх осіб, вчинені ним у зв’язку з отриманням Послуг (в т.ч. шляхом розповсюдження/розміщення 

недостовірної/неправдивої інформації тощо); 

3.2.4. Не перешкоджати та сприяти здійсненню Замовником в комерційних цілях відеозапису, аудіозапису 

процесу навчання за участю Замовника. Замовник, що приймає участь у навчанні, погоджується з тим, що 

Виконавець має право використовувати в комерційних цілях всі майнові права інтелектуальної власності на об’єкти 

інтелектуальної власності, створені / отримані під час оффлайн- та/або онлайн- навчання, а також під час видачі 

Сертифікату. При цьому, під майновими правами інтелектуальної власності розуміється ім'я та зображення 

Замовника, відео- та аудіозапис процесу навчання за участю Замовника та подальшу публічну трансляцію та 

ретрансляцію записів оффлайн- та/або онлайн- навчання та видачі Сертифікату на інтернет-ресурсах Виконавця та в 

публічному доступі, в тому числі в комерційних цілях; 

3.2.5. В разі незгоди Замовника із внесеними Виконавцем до Договору та/або Правил змінами та 

доповненнями, він зобов’язаний припинити брати участь у Програмі навчання з дати внесення таких змін, що 

вважається відмовою Замовника від Договору в цілому. При цьому кошти, сплачені Замовником за Послуги, не 

повертаються; 

3.2.6. Передати Виконавцю у власність всі майнові права інтелектуальної власності на об’єкти 

інтелектуальної власності, створені / отримані у зв’язку з участю Замовника у Програмі навчанні (в тому числі, але 

не обмежуючись відео та аудіозапис, ім'я, прізвище, прізвисько, псевдонім, персонаж Замовника, зображення, інше 

факсимільне зображення, фотографії, відео, інтерв'ю, коментар, відгук, висловлювання та / або голосові, відео та 

фільми за участю Замовника); 

3.2.7. Без отримання попереднього письмового дозволу Виконавця не передавати третім особам свої права та 

обов'язки за цим Договором; 

3.2.8. Без отримання попереднього письмового дозволу Виконавця не поширювати будь-яку інформацію про 

навчання або інших осіб, що приймають участь у навчанні, цілком або частинами. Поширення такої інформації 

вважається розголошенням комерційної таємниці Виконавця і карається згідно діючого законодавства України; 

3.2.9. Дбайливо ставитись до приміщення та обладнання Виконавця, а в разі нанесення матеріального збитку 

відшкодувати Виконавцю всі спричинені збитки у порядку, визначеному чинним законодавством України; 

3.2.10.  Дотримуватись технічних вимог під час проходження програми онлайн навчання, зазначених у 

Правилах. 

3.3. Виконавець зобов’язаний: 

3.3.1. Надавати Замовнику якісно та в обсязі, встановленому для відповідної Програми навчання, Послуги 

відповідно до умов цього Договору та Правил; 

3.3.2. Залучати до процесу надання Послуг кваліфікованих викладачів; 

3.3.3. Забезпечувати рівний доступ усіх учасників до участі у грандах з безкоштовного оффлайн- навчання, 

що надаються Виконавцем згідно Правил за умови належної реєстрації Замовника на Сайті Виконавця. 

3.4. Виконавець має право: 

3.4.1. Вимагати від Учасника усунення порушень умов цього Договору та Правил; 

3.4.2. Припинити надання Послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання 

Послуг здійснюється після повного усунення порушень; 

3.4.3. Отримувати плату за Послуги відповідно до умов цього Договору; 

3.4.4. Змінювати під час навчального процесу викладачів без попередження Замовника; 

3.4.5. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані Послуг у випадку, якщо його поведінка під час 

проведення занять не дає змоги викладачеві Виконавця належно виконувати свої обов’язки, а іншим особам, що 

здійснюють навчання – ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені 

Замовником за надання Послуг, не повертаються; 

3.4.6. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши про це Замовника; 

3.4.7. На власний розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх обов’язків за цим Договором; 
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3.4.8. Самостійно формувати групи з навчання, враховуючи вік, наявність вільних приміщень, викладачів, 

технічних засобів та інших факторів; 

3.4.9. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють проведення занять не з вини Виконавця (обставини 

непереборної сили, державні свята, тощо), пропущене заняття додатково не проводиться, а відпрацьовується за 

рахунок інтенсифікації учбового процесу; 

3.4.10.  В односторонньому порядку достроково розірвати даний Договір; 

3.4.11.  В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору та/або Правил. 

Повідомлення про внесення змін та доповнень до Договору та/або Правил, а також змінена редакція Договору та/або 

Правил публікується Виконавцем відповідно до п. 1.2. Договору; 

3.4.12.  Здійснювати інформаційні розсилки Замовнику; 

3.4.13.  Здійснювати в комерційних цілях відеозапис та/або аудіозапис процесу навчання за участю Замовника; 

3.4.14.  Обробляти і відображати на своєму Сайті наданої Учасником інформації (в тому числі персональних 

даних), включаючи її структурування, редагування, об'єднання, поділ, перекомпонування, переклад текстової 

частини інформації на іноземні мови, інші операції тощо; 

3.4.15.  Здійснювати рекламу товарів та послуг за участю Замовника під час участі в навчанні на власний 

розсуд;  

3.4.16.  У разі отримання від третіх осіб повідомлень про порушення Замовником Правил та/або умов 

Договору, Виконавець має право самостійно позбавити Замовника прав за цим Договором та в односторонньому 

порядку розірвати Договір; 

3.4.17. У разі надання Замовником неправдивої, неточної та неповної інформації при реєстрації на Сайті або 

відмови в підтримці цієї інформації в актуальному стані, Виконавець має право призупинити або припинити 

Програму навчання Замовника;  

3.4.18.  Виконавець має право на власний розсуд і без згоди Замовника передати свої права та обов'язки за цим 

Договором будь-яким третім особам. У такому випадку, цей Договір зберігає свою дію для Замовника, а права і 

обов'язки Виконавця переходять до правонаступника; 

3.4.19.  Виконавець має право на власний розсуд, без згоди Замовника, в тому числі в комерційних цілях, 

здійснювати відеозапис та/або аудіозапис процесу навчання за участю Замовника та здійснювати публічну 

трансляцію, ретрансляцію процесу навчання, в тому числі, але не обмежуючись, редагувати відео- та аудіозаписи; 

3.4.20.  Виконавець отримує у власність всі права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної 

власності, створені та/або отримані у зв’язку з участю Замовника в навчанні (в тому числі, але не обмежуючись, 

відео та аудіозапис, ім'я, прізвище, прізвисько, псевдонім, персонаж Замовника, зображення, інше факсимільне 

зображення, фотографії, відео, інтерв'ю, коментар, відгук, висловлювання та / або голосові, відео та фільми за 

участю Замовника); 

3.4.21.  Виконавець може передбачити можливість надання додаткових навчальних послуг Замовнику, у   тому 

числі на платній основі. 

 

4. ПРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ 

4.1. Оплата за оффлайн- та/або онлайн- Програми навчання здійснюється на підставі 100 (сто) відсоткової 

передоплати вартості Послуг в національній валюті України – гривні, у безготівковій формі на підставі рахунку, 

наданого Виконавцем, протягом 3 (трьох) робочих днів. Вартість навчальних посібників не входить до вартості 

навчання. Виставлений Виконавцем для оплати рахунок одночасно є Актом приймання-передачі наданих Замовнику 

Послуг та не потребує підписання Сторонами додаткових документів, що свідчать про приймання-передачу Послуг.     

4.2. Вартість Послуг визначається Виконавцем окремо для кожного виду оффлайн- і онлайн- Програм 

навчання, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. 

4.3. Замовник, що не здійснив оплату, не допускається до оффлайн- та/або онлайн- навчання, крім випадків, 

передбачених п. 4.4. цього Договору. 

4.4. Виконавець залишає за собою право надання безкоштовного доступу до оффлайн- Програм навчання 

шляхом надання відповідних грандів. Гранди можуть призначатися Виконавцем на власний розсуд, за умови 

виконання Замовником вимог, визначених на Сайті.  

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у 

відповідності до цього Договору та чинного законодавства України. 
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5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно 

сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів 

для належного виконання свого зобов’язання. 

5.3. Замовник або законний представник Замовника несе відповідальність за: 

5.3.1. свої дії, які вчиняються ним під час участі в Програмі навчання, та  

5.3.2. дії його уповноважених представників, та 

5.3.3. дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації, та  

5.3.4. дії осіб, які мають або мали доступ (незалежно від того, був цей доступ санкціонований Замовником або 

виник з її провини) до участі в Програмі навчання. 

5.4. Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що була заподіяна Замовнику у 

зв’язку з участю в Програмі навчання, в т.ч. але не виключно за наслідки використання інформації, зазначеної під-

час реєстрації на Сайті в рамках даного Договору; за нанесення шкоди в результаті несанкціонованого доступу 

третіх осіб до Програми навчання від імені Засновника; за дії будь-яких третіх осіб щодо Замовника, вчинені у 

зв’язку з проведенням Програми навчання, тощо. 

5.5. Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що може бути заподіяна Замовнику 

та/або третім особам у разі невиконання або неналежного виконання Замовником умов цього Договору та чинного 

законодавства України у зв’язку з проведенням Програми навчання. 

5.6. Замовник несе відповідальність за достовірність змісту інформації, яку надає Виконавцю. 

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ 

6.1. Даний Договір набуває чинності з моменту внесення відомостей та проставлення відповідної відмітки на 

Сайті Виконавця та надання Виконавцем згоди на допуск Замовника до Програми навчання. Договір діє до дати 

відмови будь-якої Сторони від Договору, але не раніше повного виконання однією Стороною перед іншою взятих на 

себе за даним Договором обов’язків. 

6.2. Дія цього Договору достроково припиняється:  

6.2.1. за взаємною згодою сторін;  

6.2.2. за рішенням суду, що набрало чинності;  

6.2.3. в односторонньому порядку Виконавцем з будь-яких підстав та/або у разі невиконання Замовником 

своїх зобов’язань за цим Договором та або Правилами; 

6.2.4. в односторонньому порядку Замовником з будь-яких підстав (при цьому сплачені за навчання грошові 

кошти не підлягають поверненню Замовником) та/або у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за цим 

Договором та або Правилами;  

6.2.5. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 

6.3. Виконавець вправі розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом надання Замовнику 

електронного повідомлення про розірвання Договору з ініціативи Виконавця (у цьому випадку дія Договору та 

використання персональних даних Замовника припиняються з дати та часу, зазначених Виконавцем у такому 

повідомленні). 

6.4. Замовник вправі розірвати Договір шляхом направлення Виконавцю відповідного електронного 

повідомлення. У цьому випадку дія Договору та використання персональних даних Замовника припиняються з 

моменту реєстрації у Виконавця повідомлення Замовника про припинення Договору. 

6.5. Сторони мають право розірвати даний Договір у разі систематичного невиконання будь-якою зі Сторін 

його умов. 

6.6. Розірвання Договору не звільняє Сторін від виконання зобов’язань, що виникли до моменту його 

розірвання. 

 

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

7.1. Всі виключні майнові права на Програми навчання, Сайт, а також на всі об’єкти інтелектуальної 

власності, що використовуються під час надання Послуг, включаючи, але не обмежуючись, інформаційні та 

навчальні матеріали у форматі зображення, відео, логотипів, графіки, звуків і т.п., усі та будь-які виключні майнові 

права на програми оффлайн- і онлайн- навчання, та/або створені / отримані у ході надання Виконавцем Послуг за 

даним Договором (далі – «Об’єкти інтелектуальної власності») у повному обсязі належать Виконавцю з моменту 

створення таких об’єктів інтелектуальної власності. 

7.2. Всі інформаційні та навчальні матеріали, а також техніки, методики і прийоми, у будь-якому форматі 

(зображення, відео, логотипи, графіка, звуки та інше), які стали відомі Замовнику, охороняються авторським правом. 

http://e-tender.biz/
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7.3. У ході надання Послуг за даним Договором, Виконавець не передає Замовнику будь-які права 

інтелектуальної власності на будь-які Об'єкти інтелектуальної власності та не надає Замовнику дозвіл на їх 

використання. 

 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим 

Договором, якщо таке невиконання викликане дією обставин непереборної сили («форс-мажор»), до яких належать в 

т.ч., але не виключно, масові заворушення, рішення органів державної влади, стихійні лиха, пожежі, катастрофи, 

перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої 

систем маршрутизації, збої в розподіленої системі доменних імен, збої, викликані хакерськими і DDOS-атаками, 

виникнення епідемічних та інших інфекційних захворювань та запровадження органами державної влади та 

місцевого самоврядування заходів боротьби з ними, тощо. 

8.2. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором 

внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених 

обставин і про передбачуваний термін їх дії протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх настання. 

8.3. У разі настання обставин непереборної сили, якщо ці обставини перешкоджають належному виконанню 

Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, термін виконання цієї Стороною своїх зобов'язань за цим Договором 

продовжується на час дії обставин непереборної сили, але не більше ніж на 6 (шість) місяців. 

8.4. Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки діють більше 6 (шести) місяців, Сторони на підставі 

взаємних переговорів ухвалюють рішення про розірвання цього Договору. 

 

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ 

9.1. Виконавець вправі в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, у тому числі шляхом 

викладення Договору у новій редакції, за умови оприлюднення інформації про зміни в порядку, передбаченому 

п. 1.2. Договору. 

9.2. Зміни до Договору набувають чинності з дати оприлюднення Виконавцем інформації про ці зміни, або 

з дати набрання змінами чинності, якщо така дата зазначена в оприлюдненій інформації. 

9.3. Виконавець не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що 

оприлюднена в порядку та в строки, установлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно 

зрозуміла Замовником. 

9.4. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися 

до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності  змін до Договору. 

9.5. Якщо Замовник не згоден із внесеними до Договору змінами та доповненнями, він зобов’язаний 

припинити участь в Програмі навчання. Фактична участь Замовника в Програмі навчання означає його повну згоду з 

усіма умовами цього Договору, в тому числі внесеними в нього змінами, незалежно від часу початку участі. 

 

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

10.1. Сторони узгодили, що дані, отримані Замовником в результаті участі Учасника в Програмі навчання (в 

тому числі, але не обмежуючись відео- та аудіозапис, ім'я, прізвище, прізвисько, псевдонім, персонаж Замовника, 

зображення, інше факсимільне зображення, фотографії, відео, інтерв'ю, коментар, відгук, висловлювання та / або 

голосові, відео та фільми за участю Замовника) не є персональними даними у розумінні Закону України «Про захист 

персональних даних», так як надані добровільно для оприлюднення в мережі Інтернет за ініціативою Замовника і 

можуть копіюватися будь-якими засобами третіми особами. 

10.2. Весь обмін інформацією за цим Договором, включаючи надання повідомлень щодо зміни/припинення 

цього Договору, тощо, здійснюється шляхом обміну електронними повідомленнями за електронною адресою 

Виконавця, вказаною на Сайті, та електронною адресою Замовника, зазначеною ним під час реєстрації на Сайті та 

приєднання до Договору. 

10.3. Цей Договір не створює будь-яких відносин представництва, агентських, франчайзингу, 

посередництва, партнерства, спільної діяльності, трудових відносин. 

10.4. Реєструючись на Сайті Виконавця та приєднуючись до Договору зі своїми персональними даними, 

Замовник підтверджує свою згоду на обробку персональних даних у базі даних Виконавця відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» з метою реалізації цивільно-правових відносин на весь період 

розміщення інформації в базі даних Виконавця. Замовник цим погоджується на передачу Виконавцем його 

персональних даних невизначеному колу третіх осіб – контрагентів Виконавця. Виконавець здійснює фізичні, 
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електронні, адміністративні та технічні заходи безпеки проти несанкціонованого розкриття, зміни, використання 

персональних даних Замовника. Замовник шляхом реєстрації та проставлення відповідної відмітки на сайті 

Виконавця підтверджує, що дана згода є належним письмовим повідомленням про включення його персональних 

даних до бази даних Виконавця і не вимагає надання Виконавцем будь-якого окремого повідомлення.  

10.5. На момент укладення цього Договору Сторони підтверджують, що дійшли згоди за всіма істотними 

умовами. 

10.6. Питання, не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.  

 

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

11.1. Всі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором, або в зв’язку з ним, 

вирішуються за встановленими чинним законодавством правилами підзвітності та підсудності.  

 

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ 

ТОВ «ЕСПОРТ» 

Місцезнаходження: Україна, 04060, м. Київ,  

вул. Ризька, буд. 73-Г, оф. 7  

Код ЄДРПОУ 43788641 

Банківські реквізити: 

IBAN UA153218420000026002030103885  

у банку ПАТ «ПРИВАТБАНК», м. Київ 
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Додаток № 1 до Договору 

про надання послуг з вивчення 

кіберспортивних дисциплін та 

професій (договір приєднання) від 

01.01.2021 року 

 

ПРАВИЛА ТА УМОВИ 

 

ESportsBattle ACADEMY 

 
Дані Правила та Умови визначають порядок використання навчальної платформи 

геймерами-початківцями у комп’ютерні відеоігри FIFA, NBA2K, CS:GO, Dota2, а також всіма 

охочими для здобуття кіберспортивних професій, а саме: Esports коментатор, Esports аналітик, 

Esports SMM-менеджер, Observer, розміщеної на веб-сайті www.esportsbattle.academy (далі — 

«Сайт») та прикладних програм до нього. 

 

1. Загальні положення 

1.1. Організатор навчання через сайт www.esportsbattle.academy надає користувачам 

певний спектр послуг, включно, проте не обмежуючись: новинами, інформаційними та 

довідковими ресурсами, програмами оффлайн- і онлайн- навчання грі у комп’ютерні відеоігри 
FIFA, NBA2K, CS:GO, Dota2 та з метою здобуття кіберспортивних професій, а саме: Esports 

коментатор, Esports аналітик, Esports SMM-менеджер, Observer (далі - Послуги), платформою для 

спілкування, тощо. 

1.2. Організатором навчання є Товариство з обмеженою відповідальністю «Еспорт» 

(ідентифікаційний код юридичної особи - 43788641) (далі за текстом – «Організатор навчання»). 

1.3. Послуги надаються через оффлайн- і онлайн-програми навчання. Доступ до онлайн 

навчання здійснюється через Сайт.   

1.4. Послуги надаються відповідно до умов цих Правил та Умов, а також Публічного 

договору (Оферти), текст якого розміщений на Сайті та який повинен бути акцептований 
користувачем до початку отримання Послуг. 

1.5. Особа, яка не погоджується з умовами цих Правил та Умов, Публічного договору 

(Оферти) (повністю або частково), не може бути користувачем Сайту та отримувачем послуг з 

оффлайн- та/або онлайн- навчання. Такій особі забороняється використовувати Сайт або 

програми, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті й будь-які 

Послуги, які надаються в рамках Сайту та програм. 

1.6. Організатор навчання за результатами оффлайн навчання, а також при проходженні 10 

(десяти) та більше занять онлайн навчання видає Сертифікат, що підтверджує проходження 

відповідної програми (далі за текстом – «Сертифікат»). Сертифікат видається в електронній 

формі, що направляється на електронну адресу отримувача Послуг, вказану при реєстрації на 
Сайті. 

 

2. Умови отримання Послуг  

2.1. Отримувачем Послуг можуть бути тільки громадяни України віком від 13 повних 

років на момент реєстрації̈ на Сайті, крім передбачених даними Правилами та Умовами 

виключень, (далі за текстом – «Особа, що приймає участь у навчанні»), за умови виконання 

наступних вимог: 

2.1.1.  Для громадян України, що досягли 18 повних років: 

- надання відомостей при оформлені заявки на Сайті (ПІБ, E-mail, телефон, дата 
народження, місто проживання); 

- приєднання до цих Правил та Умов шляхом проставлення відповідної відмітки на Сайті; 

https://esportsbattle.academy/
https://esportsbattle.academy/
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- акцептування Публічного договору (Оферти) шляхом проставлення відповідної відмітки 

на Сайті, а також оплати послуг, відповідно до п. 3.1. цих Правил та Умов (крім випадків 

передбачених п. 3.4. цих Правил та Умов); 

- при приєднанні до онлайн навчання – пред’явлення на першому занятті паспорту 

громадянина України та картки фізичної особи – платника податків; 

- при приєднанні до оффлайн навчання – надання на першому занятті завірені копії 

паспорту громадянина України та картки фізичної особи – платника податків; 

- здійснення оплати за приєднання до вибраної програми навчання наведеної на Сайті, 

крім випадків передбачених п. 3.4. цих Правил та Умов. 

2.2.1. Для громадян України, що не досягли 18 повних років: 
- надання відомостей при оформлені заявки на Сайті (ПІБ, E-mail, телефон, дата 

народження, місто проживання, відомості про законного представника); 

- приєднання до цих Правил та Умов з боку законного представника особи, яка буде 

приймати участь в навчанні, шляхом проставлення відповідної відмітки на Сайті;  

- акцептування Публічного договору (Оферти) з боку законного представника особи, яка 

буде приймати участь в навчанні, шляхом проставлення відповідної відмітки на Сайті, а також 

оплати послуг, відповідно до п. 3.1. цих Правил та Умов (крім випадків передбачених п. 3.4. цих 

Правил та Умов); 

- згода законного представника особи, яка буде приймати участь в навчанні, що є 

одночасно згодою на проведення фото- та відеозйомки дитини та публічний показ, відтворення і 
розповсюдження фото- та відеоматеріалів в засобах масової інформації та мережі Інтернет; 

- при приєднанні до онлайн навчання – пред’явлення на першому занятті законним 

представником паспорту громадянина України, картки фізичної особи – платника податків та 

свідоцтва про народження Особи, що буде приймати участь в навчанні. Завірені законним 

представником копії паспорту громадянина України, картки фізичної особи – платника податків, 

свідоцтва про народження особи, що буде приймати участь в навчанні направляються на адресу 

організатора навчання, у спосіб визначений Організатором навчання. Разом з зазначеними 

копіями документів надається оригінал згоди законного представника Особи, яка буде приймати 

участь в навчанні, що є одночасно згодою на проведення фото- та відеозйомки дитини та 
публічний показ, відтворення і розповсюдження фото- та відеоматеріалів в засобах масової 

інформації та мережі Інтернет; 

- при приєднанні до оффлайн навчання – надання на першому занятті завірені законним 

представником копії паспорту громадянина України, картки фізичної особи – платника податків, 

свідоцтва про народження Особи, що буде приймати участь в навчанні. Разом з зазначеними 

копіями документів надається оригінал згоди законного представника Особи, яка буде приймати 

участь в навчанні, що є одночасно згодою на проведення фото- та відеозйомки дитини та 

публічний показ, відтворення і розповсюдження фото- та відеоматеріалів в засобах масової 

інформації та мережі Інтернет. Зазначені документи подаються законним представником 

особисто; 
- здійснення законним представником Особи, що буде приймати участь в навчанні, оплати 

за приєднання до вибраної програми навчання, наведеної на Сайті, крім випадків передбачених п. 

3.4. цих Правил та Умов. 

2.2. Особа, що приймає участь у навчанні та яка перебуває в стані алкогольного, 

наркотичного або токсичного сп’яніння, не допускається до участі в оффлайн- та/або онлайн- 

навчанні, при цьому оплата за приєднання до вибраної програми навчання не підлягає 

поверненню. 

2.3. У випадку систематичного (більше одного випадку) порушення Особою, що приймає 

участь у навчанні, положень п.2.1 цих Правил та Умов, в частині ненадання або надання завідомо 
неправдивих даних про себе чи свої законних представників, порушень п. 2.2. цих Правил та 

Умов, а також виявлення Організатором навчання фактів вживання такою особою алкогольних, 

наркотичних або токсичних речовин під час навчання, Організатор навчання має право 
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відмовитись від надання Послуг в односторонньому порядку,  при цьому оплата за приєднання до 

вибраної програми навчання не підлягає поверненню. 

 

3. Прядок оплати   

3.1. Оплата за оффлайн- та/або онлайн- навчання здійснюється на підставі 100 (сто) 

відсоткової передоплати вартості Послуг в національній валюті України – гривні, у безготівковій 

формі на підставі рахунку, наданого Організатором навчання. Вартість навчальних посібників не 

входить до вартості навчання. 

3.2. Вартість Послуг визначається Організатором навчання окремо для кожного виду 

оффлайн- і онлайн- навчання, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. 
3.3. Особи, що не здійснили оплату, не допускаються до оффлайн- та/або онлайн- 

навчання, крім випадків, передбачених п. 3.4. цих Правил та Умов. 

3.4. Організатор навчання залишає за собою право надання безкоштовного доступу до 

оффлайн- навчання шляхом надання відповідних грандів. Гранди можуть призначатися 

Організатором навчання на власний розсуд за умови виконання Особами, що будуть приймати 

участь в навчанні, вимог, визначених на Сайті.  

 

4. Технічні вимоги при проведенні онлайн-програми навчання 

4.1. Для онлайн- навчання у комп’ютерну гру FIFA: 

4.1.1. Консоль PlayStation 4; 
4.1.2. Гра FIFA; 

4.1.3. Наявна підписка PlayStation Plus; 

4.1.4. Актуальний обліковий запис PSN (PlayStation Network); 

4.1.5. Відкриті порти типу NAT2 або NAT1; 

4.1.6. Провідний інтернет з окремим підключенням до мережі; 

4.1.7. Наявність зареєстрованого аккаунту у додатку Zoom з технічною можливістю 

підключення до відео- та аудіоконференцій. 

 

4.2. Для онлайн навчання у комп’ютерну гру CS:GO: 
4.2.1. Персональний комп'ютер або ноутбук із необхідними аксесуарами (клавіатура, 

комп'ютерна мишка, гарнітура з мікрофоном);  

4.2.2. Діючий аккаунт у Steam без VAC банів у грі CS:GO; 

4.2.3. Гра CS:GO; 

4.2.4. Наявність аккаунту у Discord зі змовою підключення до конференції; 

4.2.5. Провідний інтернет з окремим підключенням до мережі. 

 

4.3. Для онлайн навчання у комп’ютерну гру DOTA2: 

4.3.1. Персональний комп'ютер або ноутбук із необхідними аксесуарами (клавіатура, 

комп'ютерна мишка, гарнітура з мікрофоном);  
4.3.2. Діючий аккаунт у Steam без VAC банів у грі Dota2; 

4.3.3. Гра Dota2; 

4.3.4. Наявність аккаунту у Discord зі змовою підключення до конференції; 

4.3.5. Провідний інтернет з окремим підключенням до мережі. 

 

4.4. Для онлайн навчання у комп’ютерну гру NBA2K: 

4.1.1. Консоль PlayStation 4; 

4.1.2. Гра NBA2K; 

4.1.3. Наявна підписка PlayStation Plus; 
4.1.4. Актуальний обліковий запис PSN (PlayStation Network); 

4.1.5. Відкриті порти типу NAT2 або NAT1; 

4.1.6. Провідний інтернет з окремим підключенням до мережі; 
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4.1.7. Наявність зареєстрованого аккаунту у додатку Zoom з технічною можливістю 

підключення до відео- та аудіоконференцій. 

 

5. FAQ при проведенні онлайн навчання 

5.1. Всі питання щодо налаштувань онлайн навчання слід направляти будь-яким зручним 

способом, використовуючи контактні дані чи форми зворотного зв'язку, що представлені на сайті 

www.esportsbattle.academy.  

 

6. Права інтелектуальної власності 

6.1 Всі права на Сайт, а також на всі об’єкти інтелектуальної власності, що 
використовуються під час надання Послуг, включаючи, але не обмежуючись, інформаційні та 

навчальні матеріали у форматі зображення, відео, логотипів, графіки, звуків і т.п., усі та будь-які 

виключні майнові права на програми оффлайн- і онлайн- навчання (далі – «Об’єкти 

інтелектуальної власності») у повному обсязі належать Організатору навчання з моменту 

створення таких об’єктів інтелектуальної власності.  

6.2 Всі інформаційні та навчальні матеріали, а також техніки, методики і прийоми, у будь-

якому форматі (зображення, відео, логотипи, графіка, звуки та інше), які стали відомі Особі, що 

приймає участь у навчанні, охороняються авторським правом. 

6.3. Організатор навчання не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на будь-які 

Об'єкти інтелектуальної власності в межах проведення  оффлайн- і онлайн- навчання та не надає 
дозволу на їх використання Особам, що приймають участь у навчанні. 

 

7. Права та обов’язки: 

7.1. Особа, що приймає участь у навчанні, передає права на фото і відео зйомку процесу 

оффлайн- та/або онлайн- навчання, а також процесу видачі Сертифікату, Організатору навчання, 

які в майбутньому можуть використовуватися шляхом демонстрації відео, трансляції у прямому 

ефірі чи в записі, передачі або запису іншим чином, за допомогою фотографій або будь-яких 

інших сучасних та/або майбутніх технологій̆ передачі інформації,̈ та подальшого комерційного 

використання без додаткового погодження. 
7.2. Усі рекламні та інші комерційні права щодо здійснення оффлайн- та/або онлайн- 

навчання належать Організатору навчання. 

7.3. Особа, що приймає участь у навчанні, погоджується з тим, що Організатор навчання 

має право використовувати в комерційних цілях всі майнові права інтелектуальної власності на 

Об’єкти інтелектуальної власності, отримані під час оффлайн- та/або онлайн- навчання, а також 

під час видачі Сертифікату. При цьому, під майновими правами інтелектуальної власності 

розуміється ім'я та зображення Особи, що приймає участь у навчанні, відео та аудіо зйомку 

процесу навчання за участю цієї особи та подальшу публічну трансляцію та ретрансляцію записів 

оффлайн- та/або онлайн- навчання та видачі Сертифікату на інтернет-ресурсах Організатора 

навчання та в публічному доступі, в тому числі в комерційних цілях.  
7.4. Використання майнових прав інтелектуальної власності відбуватиметься в рекламній, 

відео, фото, кіно і будь-якій іншій продукції, а також в засобах масової інформації, на 

телебаченні, в Інтернеті, в друкованих виданнях, на різних рекламних носіях і в інших рекламно-

інформаційних комунікаціях. Для зазначених цілей, Особа, що приймає участь у навчанні,  або її 

законний представник передає Організатору навчання всі майнові права інтелектуальної 

власності на Об’єкти інтелектуальної власності, отримані під час проведення оффлайн- та/або 

онлайн- навчання та вручення Сертифікату. У випадку участі у оффлайн- та/або онлайн- 

навчанні, особи що не досягла 18 повних років, згода на використання майнових прав 

інтелектуальної власності Особи, що приймає участь у навчанні, в порядку передбаченому цими 
Правилами та Умовами, підтверджується оригіналом згоди на проведення фото- та відеозйомки 

дитини та публічний показ, відтворення і розповсюдження фото- та відеоматеріалів в засобах 

масової інформації та мережі Інтернет одного із законних представників Особи, що приймає 

http://www.esportsbattle.academy/
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участь у навчанні, наданій Організатору навчання в порядку, передбаченому цими Правилами та 

Умовами, до початку навчання. 

7.5. Згідно умов цих Правил та Умов Організатор навчання має право на використання 

переданих йому Особою, що приймає участь у навчанні, або її законним представником майнових 

прав інтелектуальної власності, передбачених цими Правилами та Умовами, у відносинах з 

третіми особами, в тому числі при укладанні угод, без отримання додаткового письмового 

погодження вказаних осіб. Організатор навчання має право використовувати отримані матеріали 

безстроково. 

 

8. Додаткові умови 

8.1. Організатор навчання має право в односторонньому порядку вносити зміни в ці 

Правила та Умови без додаткового отримання згоди Особи, що приймає участь у навчанні. 

8.2. Нові Правила та Умови вступають в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше 

не передбачено новою редакцією Правил та Умов. 

8.3. Діючі Правила та Умови розміщені на сторінці в мережі Інтернет за адресою: 

www.esportsbattle.academy 
 

http://www.esportsbattle.academy/

