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 геймерамипочатківцями у комп’ютерні відеоігри FIFA, NBA2K, CS:GO, Dota2, а також всіма охочими для
здобуття кіберспортивних професій, а саме: Esports коментатор, Esports аналітик, Esports SMMменеджер, 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;
- 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 фотота 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 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 оффлайннавчання 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;
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 оффлайнта/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 інформації̈, 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 онлайннавчання 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 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

