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ДОГОВОР
Днес.......................2018 г. в гр.София, между:
1.....................................................................................................................................................
/трите имена на родител/настойник/попечител/
ЕГН............................................., с постоянен адрес:...............................................................
.......................................................................................................................................................
от една страна в качеството си на законен представител на
.......................................................................................................................................................
/трите имена на детето/
ЕГН............................................, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
2. „СУПЕР КИДС“ ЕООД, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
№ 204501092, със седалище и адрес на управление гр.София 1415, СО, р-н „Витоша“,
ул.“Околовръстен път“ 72, Хотелски комплекс „Царско село“, представлявано от Управителя
Красимира Александрова Манолова, от другата страна, в качеството си на страна
предоставяща спортни, занимателни и образователни услуги като лятно училище с
Наименование „....................................“,наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу определенота в този
договор цена, да осигури условия за организиране и превеждане на спортно-развлекателни,
занимателни и образователни дейности на
детето............................................................................................................................................чрез
квалифицирани преподаватели, треньори, възпитатели.
Чл.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда спортно- развлекателните, занимателни и образователни
дейности, предмет на настоящият договор в работни дни (освен ако допълнително не е
уговорено друго между страните), в работното време на лятното училище от ...............часа до
................часа, на адрес: гр.София, ул „Околовръстен път“72, Хотелски комплекс“Царско село“.
СРОК
Чл.3 Този договор се сключва за срок от дата:..................2018 г. до дата:...............2018г.,
Включително.При промяна на срока на договора страните подпосват допълнително
споразумение.
ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4 За предоставяне на уговореното в предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата от ...............................седмично с включено ДДС.
(2)Първата седмична цена е платима при подписване на настоящия договор.
(3) При посещение на непълна седмица, цената се прехвърля към седмицата, в която детето
може да посещава заниманията.
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Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена в брой или по банков път, в български лева
по следната банкова сметка: БАНКА: „Уникридит Булбанк“ АД, BIC код: UNCRBGSF, IBAN:
BG53 UNCR70001522891162
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1.Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информацияи лични данни за
детето(здравословно състояние, психическо и физическо състояние,актуален ьдрес и др.) и да
го уведомява незабавно(най-късно в срок от два работни дни)при настъпили промени в данните
по предходната точка
2.Да уведомява свовременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на болестно състояние на детето,
относно характера на заболяването с цел предпримане на превантивни мерки за останалите
деца.
3.Да осигури незабавно прибиране на детето от занимания, в случай, че в хода на дневния
режим се установи, че същото е болно или има симптоми на заболяване, което предполага
осигуряване на незабавни грижи и лекарска консултация/наблюдение/, както и в случай, че
детето е неспокойно, емоционално нестабилно, изразява нежелание да остава в заниманията,
нарушава реда и възпрепятства с поведението си заниманията на останалите деца.
4.Да заплаща в срок цената, уговорена в настоящия договор.
5.Да декларира данни на лицата, които имат право давземат детето.Детето се предава само на
лицата, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е информиран , че в комплекса се осъществява видеонаблюдение и дава
съгласие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да използва записите и снимките от заниманията при извършване
на предмета на своята дейност.
Чл.7ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да оситури необходимите условия за провеждане и осъществяване на дейностите, предмет на
настоящия договор при спазване на нормативната уредба.
2. Да осигури и провежда дейностите в материална база, отговоряща на необходимите
социално-битови, санитарно-хигиенни и противопожарни условия.
3. Да създаде по време на престоя на детето в заниманията нужната организация за опазване на
живота и здравето му.
4. Да дава обратна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за поведението на детето в занииманията.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.8(1) Този договор се прекратява:
1.При изтичане на срока на договора.
2.По взаимно съгласие, изразено то страните в писмена форма
3.С........................дневно писменно предизвестие, изразено от някои от страните в писмена
форма.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати този договор едностранно, без предизвестие,в случай
на възникнала опасност за здравето и живота на детето или при други влошаващи психическото
и емоционално състояние на детето.
(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати този договор, след като е започнало изпълнението му
при: а) неплащане в срока на дължимата цена
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б) поведение на детето, което системно възпрепятства заниманията на останалите деца и/или
предизвикма спорове между останалите деца, които прерастват в спорове, сбивания и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е взел мерки за предотвартяване на непристойното поведение на детето.
в) други обстоятелства възникнали около детето, предполагащи специални грижи, които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в невъзможност да осигури.
Основателните причини в тези случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да изложи писменно на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по преценка да даде допълнителен срок за отстраняването им, както и да
съобщи датата, считано от която се прекратява договора.
(4) В случай по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата такса до момента на прекратяване на договора.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.9 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка
с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността,
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси,
неуредени в този договор, се прилага българското гражданско законодателство като страните
уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за
решаване пред съответния съд.
Този договор обвързва страните по него от момента на неговото подписване и се сключва в два
еднообразни екземпляра -по един за всяка страна. Той съдържа три страници, подписани от
страните, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

..............................................

.....................................................

Декларирам, че доброволно предоставям моите и на детето ми лични данни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

................................................
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