Семинарларды (вебинарларды, шеберлік сабақтарын, тренингілер және т.б.) өткізуге
көрсетілетін қызмет жөніндегі көпшілік офертасы
Осы Көпшілік офертасы (бұдан әрі – Шарт) бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын
«Педагогикалық шеберлік орталығы» жекеменшік мекемесінің, ресми ұсыныс білдіреді, бұл бұдан
әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын жеке және заңды тұлғаларға бағытталған, олар бірлесе отырып,
«Тараптар» деп аталады.
Осы офертаның талаптарын толық және сөзсіз қабылдау (акцепт) осы Шарттың 3-тарауына
сәйкес семинарларды (вебинарларды, шеберлік сабақтарын, тренингілерді және т.б.) өткізуге
көрсетілетін қызметтердің ақысын төлеу болып саналады.
Жоғарыда айтылғандарға байланысты осы Шарттың мәтінін мұқият оқып шығыңыз. Егер Сіз
Шарттың әлдебір тармақтарымен келіспесеңіз, Орындаушы Сізден аталған Шартты жасасудан бас
тартуды ұсынады.
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Оферта Орындаушының көрсететін қызметін алуға ықыласы бар кез келген жеке және заңды
тұлғаларға акцептелуі (қабылдануы) мүмкін.
1.2. Тапсырыс беруші жалпы офертада жазылған барлық талаптарды сөзсіз қабылдайды (яғни,
толық көлемде және бәрін түгел).
1.3. Орындаушы бір тараптағы тәртіппен осы Шартқа Тыңдаушыларды есепке алудың электронды
жүйесіне (бұдан әрі - ТЕЭЖ) оларды жариялау жолымен өзгерістер енгізу құқығын сақтайды.
2. ШАРТТЫҢ МӘНІ
2.1. Орындаушы Тапсырыс берушінің таңдаған тақырыбы бойынша Интернет желісін қолдану
арқылы Тапсырыс берушіге арналған семинарды (вебинар, шеберлік сабағы, тренинг және т.б.)
ұйымдастыруды және өткізуді міндетіне алады (бұдан әрі – Көрсетілетін қызмет), ал Тапсырыс
беруші осы Шарттың 3-тарауына сәйкес олардың қатысуын қамтамасыз етуді және көрсетілетін
қызмет құнын төлеуді міндетіне алады.
2.2. Семинарды (вебинар, шеберлік сабағы, тренинг және т.б.) өткізу күні мен уақыты, сондай-ақ
интернет-ресурсқа сілтеме жасау арқылы оқу өткізілетін орынға ТЕЭЖ-де тіркелуі көрсетілген
электрондық почта бойынша Тапсырыс берушінің оқуы басталардан бір күн бұрын жіберіледі.
2.3. Орындаушы көрсететін қызметі уақытында Тапсырыс берушіге мыналарды көрсетеді:
жүргізушінің бейнекөрінісін байқау, оның сөз сөйлеуін тыңдау және презентациясын қадағалау
мүмкіндігі (егер осындай мүмкіндік бағдарламада қарастырылса). Қызмет көрсету барысында
қатысушылар лекторға оған бөлінген уақыт ішінде онлайн-чат арқылы сұрақ қоюына мүмкіндік
беріледі.
2.4. Тапсырыс берушіге үшінші тұлғаға көрсетілетін қызметті алуы үшін ТЕЭЖ-ге қол жеткізу
реквизиттерін (логин, пароль) беруге, сондай-ақ Орындаушының арнайы рұқсатына қарамай-ақ
үшінші тұлғамен бірлесе отырып, көрсетілетін қызметтерді алуға тиым салынады.
2.5. Тапсырыс беруші Көрсетілетін қызметтің таралу және оның жариялану жазбаларын (соның
ішінде интернет желілеріне орналастыру формасында, сол сияқты ұжымдық/үлестік меншікті
тапсыру үшін төлем үшін), сондай-ақ Орындаушымен қызмет көрсету шартын жасаспаған тұлғалар
үшін Көрсетілетін қызметті қайта таратуды (соның ішінде ақылы) жүзеге асырудан бас тартуға
міндеттенеді.
3. КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТІҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ АҚЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ
3.1. Көрсетілетін қызметтің құны Орындаушының Баға прейскурантымен белгіленеді, ол
https://cpm.kz/ru/price сайтында жарияланады.
3.2. Тапсырыс беруші 100 % пайыз алдына ала қолма-қол емес тәсілмен ақысын төлеуді жүргізеді.
3.3. Тапсырыс беруші Көрсетілетін қызметті босатқан жағдайда ақшалай қаражат қайтарылмайды
және қайта есептеу жүргізілмейді.
3.4. Тапсырыс беруші төлеген ақша қаражатын қайтару мынадай жағдайларда жүзеге асырылуы
мүмкін:
3.4.1. Қызмет көрсету Орындаушының кінәсінен белгіленген мерзімде көрсетілмесе;
3.4.2. Тапсырыс беруші қызмет көрсету басталғанға дейін ақшалай қаражатты қайтару

туралы өтініш жасаса.
Егер Тапсырыс беруші қызмет көрсету басталғанға дейін тиісті өтініш жібермесе, Тапсырыс
берушінің оқудан бас тартуы ақшалай қаражатты қайтару үшін негіз болып табылмайды.
4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
4.1. Орындаушы мыналарды міндетіне алады:
4.1.1. Тапсырыс берушінің Интернет желісін қолдану арқылы таңдаған тақырыбы бойынша
Тапсырыс беруші үшін Қызмет көрсетуді;
4.1.2. семинарды (вебинарды, шеберлік сабағын, тренингі және т.б.) аяқтағаны үшін
Тапсырыс берушіге куәлік/сертификат беруді.
4.2. Тапсырыс беруші мыналарды міндетіне алады:
4.2.2. Көрсетілетін қызмет үшін төлемақысын жүргізуді;
4.2.3. семинардан (вебинарды, шеберлік сабағын, тренингі және т.б.) оқудан өтуді;
4.2.4. Көрсетілетін қызметті алу үшін Тапсырыс берушінің техникалық құралдарының тиісті
жұмыс істеуін қамтамасыз етуді;
4.2.5. ТЕЭЖ-ге есепке алу жазбасын жасау (тіреу) процесінде өзі туралы дұрыс ақпарат
беруді;
4.2.6. Орындаушының ауызша немесе жазбаша сұрауларын алған сәттен бастап уақытында
Орындаушыға Көрсетілетін қызмет үшін қажетті құжаттарды тапсыруды, тек дұрыс мәліметтерді
ғана тапсыруды;
4.2.7. Тапсырыс беруші алған әлдебір ақпаратты, соның ішінде семинарларды,
вебинарларды, шеберлік сабақтарын, тренингілер және т.б. бейне-,аудио тарату және жүктеліп
алынған материалдарды тарату (беру, Интернет желісіне орналастыру және с.с.) жолымен
Орындаушының авторлық құқығын бұзбауды;
4.3. Орындаушының:
4.3.1. Тапсырыс берушіден Көрсетілген қызмет үшін ақы төлеуді талап етуге;
4.3.2. Көрсетілген қызмет құнын дербес белгілеуге;
4.3.3. Шарт талаптарын бұзған жағдайда құнын қайтармай ТЕЭЖ-ге қол жеткізуге Тапсырыс
берушіні қатыстырмауға;
4.3.4. аудио-,бейне жазба жүргізуді, соның ішінде Көрсетілетін қызмет кезінде тиісті чатта
Тапсырыс беруші жіберген хабарламаларды белгілеуді жүзеге асыруға;
4.3.5. Тапсырыс беруші ақы төлеу тәртібі мен мерзімін бұзған жағдайда Шарт талаптарын
орындаудан бір тараптағы тәртіппен бас тартуға құқылы.
4.4. Тапсырыс беруші:
4.4.1. Шартқа сәйкес тәртіпте және талаптар бойынша Көрсетілетін қызметке байланысты
барлық қажетті ақпараттарды Орындаушыдан алуға;
4.4.2. Шарт талаптарына сәйкес сапалы Көрсетілген қызмет алуға;
4.4.3. Семинарды (вебинарды, шеберлік сабақтарын, тренингіні және т.б.) аяқтағаны туралы
куәлік/сертификат алуға құқылы.
5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ЖӘНЕ ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ
5.1. Тараптар осы Шартқа байланысты даулар мен келіспеушіліктер туындаған жағдайда
дауларды реттеудің тәртібі сотқа дейінгі (келіссөздер, хат алмасулар) тәртіппен қабылдауды
міндетіне алады. Дауларды сотқа дейінгі тәртіппен реттеу мүмкін болмаған жағдайда тараптар
Орындаушының орналасқан жері бойынша сотқа жүгінуге құқылы.
5.2. Осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны және тиісінше орындамағаны үшін
Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жауапкершілік алады.
5.3. Тапсырыс берушінің кінәсі бойынша Орындаушының құпия ақпараттары ашылған
жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушыға Қазақстан Республикасының заңнамаларымен
белгіленген тәртіппен толық көлемде келтірілген шығынды қайтарады.
5.4. Орындаушының авторлық және аралас құқықтарын Тапсырыс беруші бұзған жағдайда
Орындаушы сотқа жүгінуге құқылы.
6. ШАРТТЫ ҚОЛДАНУ МЕРЗІМІ
6.1. Осы Шарт Тапсырыс берушінің Акцепті қабылдаған сәтінен бастап күшіне енеді және
Тараптардың өздеріне қабылдаған міндеттемелерін толық орындаған сәтіне дейін қолданылады.

7. ТАРАПТАРДЫҢ КЕПІЛДІГІ
7.1. Орындаушы көрсетілетін қызметтердің сапасын сақтай отырып, көрсетілетін қызметтердің
абсолюттік үздіксіз болуын немесе қателіксіз болуына кепілдік бермейді.
7.2. Шарт мәтінінде тікелей көрсетілген кепілдіктерді қоспағанда Орындаушы Шарт бойынша
ешқандай өзге тікелей немесе ойдағы кепілдік бермейді және Тапсырыс берушінің нақты
мақсаттарымен көрсетілетін қызметке сәйкес құқықтарын бұзбауға қатысты әлдебір кепілдіктен
немесе талаптардан тікелей бас тартады.
7.3. Осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және талаптарды қабылдай отырып, Өнімге ақы
төлеу жолымен Тапсырыс беруші Орындаушыға растай келіп, мыналарға кепілдік береді:
7.3.1. Тапсырыс беруші дұрыс деректерін көрсетеді, соның ішінде сайтқа тіркеу кезіндегі,
сондай-ақ Өнімге ақы төлеу бойынша төлем құжаттарын рәсімдеу кезіндегі дербес деректер;
7.3.2. Тапсырыс беруші Шартты еркімен жасайды, мұндайда Тапсырыс беруші:
- осы Шарт талаптарымен толық танысады;
- Шарттың (офертаның) мәнін толық түсінеді;
- Шартты жасасу және орындаға қатысты өзінің әрекетінің мәні мен салдарын толық түсінеді.
7.3.3. Тапсырыс беруші Шартты жасасу және орындау үшін қажетті барлық құқықтар мен
уәкілеттіктерге ие болады.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан мына жағдайда, егер де олар бұл
күтпеген тылсым күштердің болуымен, яғни Тараптардың бақылауынан тыс болатын төтенше және
ырық бермейтін: эпидемия, су тасқыны, өрт, жер сілкінісі, табиғи апаттар, соғыс сияқты Акцептен
кейін туындаған жағдайлар кезінде алған міндеттемелерін орындауға мүмкіндік болмаған кезде
босатылады және т.с.с.
8.2. Тараптар форс-мажорға сілтеме жасай отырып, осындай жағдайлар басталған сәттен бастап 1
(бір) күнтізбелік күн ішінде келесі тарапқа хабарлауға міндетті және оларды растау үшін құзыретті
мемлекеттік органның құжатын көрсетуі тиіс.
9. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ
9.1. Тапсырыс беруші «Дербес деректерді қорғау туралы» Заңға сәйкес өзінің дербес деректерін
қолдануға және өңдеуге келісімін береді және қарсы шықпайды.
9.2. Егер де Шарттың бір немесе одан артық ережелері болған жағдайда әлдебір себеппен заңды
күші жоқ жарамсыз болып табылады, мұндай жарамсыздық Шарттың басқа кез келген ережелерінің
өз күшінде қалатындай жарамдылығына әсер етпейді.
9.3. Осы Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамаларымен реттеледі.
10. ОРЫНДАУШЫНЫҢ РЕКВИЗИТТЕРІ:
«Педагогикалық шеберлік орталығы» жекеменшік мекемесі
Мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Хусейн бен Талал көшесі, 21/1ғимарат.
БИН 110840015752
ИИК KZ06998BTB0000487888
БИК (SWIFT) TSESKZKA
«First Heartland Jýsan Bank» АҚ
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Публичная оферта по оказанию услуг проведения семинаров (вебинаров, мастер-класса,
тренинга и т.д.)
Настоящая Публичная оферта (далее – Договор) представляет собой официальное
предложение частного учреждения «Центр педагогического мастерства», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», адресованное физическим и юридическим лицам, именуемым в
дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые как «Стороны.
Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей оферты считается
оплата услуг проведения семинаров (вебинаров, мастер-класса, тренинга и т.д.) в соответствии с
главой 3 настоящего Договора.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст настоящего Договора. Если Вы
не согласны с каким-либо пунктом Договора, Исполнитель предлагает Вам отказаться от
заключения данного Договора.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим и юридическим лицом,
имеющим намерение получить услугу Исполнителя.
1.2. Заказчик безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом (т.е. в полном
объеме и без исключений).
1.3. Исполнитель сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящий Договор путем их публикации в Электронной системе учета слушателей (далее - ЭСУС).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется организовать и провести семинар (вебинар, мастер-класс, тренинг и т.д.)
для Заказчика по теме выбранной Заказчиком посредством использования сети Интернет (далееУслуга), а Заказчик обязуется обеспечить присутствие и оплатить стоимость услуги в соответствии
с главой 3 настоящего Договора.
2.2. Дата и время проведения семинара (вебинара, мастер-класса, тренинга и т д.), а также ссылка
на интернет-ресурс, посредством которого будет проводиться обучение, направляются в день
начала обучения Заказчику по электронной почте, указанной им при регистрации в ЭСУС.
2.3. Во время оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику: возможность наблюдать
видеоизображение ведущего, слышать его выступление и следить за презентацией (если такая
возможность предусмотрена программой). В ходе оказания Услуги участники имеют возможность
задавать вопросы лектору посредством онлайн-чата в отведенное лектором время.
2.4. Заказчику запрещается передавать реквизиты доступа (логин, пароль) к ЭСУС для получения
услуг третьим лицам, а также совместное с третьими лицами получение услуг без специального на
то разрешения Исполнителя.
2.5. Заказчик обязуется воздерживаться от осуществления записи трансляций Услуг и их
распространения (в том числе в форме размещения в сети интернет, в том числе за плату, для
передачи в коллективную/долевую собственность), а также от ретрансляции (в том числе платной)
Услуг для лиц, не заключавших с Исполнителем договора на оказание услуг.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг определяется Прейскурантом цен Исполнителя опубликованному по ссылке
https://cpm.kz/ru/price.
3.2. Заказчик производит 100 % предоплату безналичным способом.
3.3. В случае пропуска Заказчиком Услуг денежные средства не возвращаются и перерасчет не
производится.
3.4. Возврат уплаченных Заказчиком денежных средств может быть осуществлен в случаях:
3.4.1. Услуга не оказана по вине Исполнителя в установленный срок;
3.4.2. Заказчик до начала оказания услуги обратился с заявлением о возврате денежных
средств.
Отказ Заказчика от прохождения обучения не является основанием для возврата денежных
средств, если Заказчик не направит соответствующее заявление до начала оказания услуги.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. оказать Услугу для Заказчика по теме, выбранной Заказчиком посредством
использования сети Интернет;
4.1.2. выдать свидетельство/сертификат об окончании семинара (вебинара, мастер-класса,
тренинга и т.д.) Заказчику.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.2. произвести оплату оказанных Услуг;
4.2.3. пройти обучение на семинаре (вебинаре, мастер-классе, тренинге и т.д.);
4.2.4. обеспечить надлежащую работу технических средств Заказчика для получения Услуг;
4.2.5. предоставлять достоверную информацию о себе в процессе создания учетной записи
(регистрации) в ЭСУС;
4.2.6. своевременно с момента получения устного или письменного запроса Исполнителя
предоставлять Исполнителю необходимые документы для оказания Услуг, предоставлять только
достоверные сведения;
4.2.7. не нарушать авторские права Исполнителя путем распространения (передачи,
размещения в сети Интернет и т.п.) какой-либо информации, полученной Заказчиком, в т.ч. во время
семинаров, вебинаров, мастер-класса, тренинга и т.д. с видео-, аудио трансляций и скачанных
материалов.
4.3. Исполнитель имеет право.
4.3.1. требовать от Заказчика оплаты оказываемых Услуг;
4.3.2. самостоятельно определять стоимость Услуг;
4.3.3. отстранить Заказчика от доступа к ЭСУС в случае нарушения условий Договора без
возмещения стоимости;
4.3.4. осуществлять аудио-, видеофиксацию, в том числе фиксацию сообщений,
отправляемых Заказчиками в соответствующих чатах при оказании Услуги;
4.3.5. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения условий Договора в случаях
несоблюдения Заказчиком порядка и срока оплаты.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. получать от Исполнителя всю необходимую информацию, связанную с оказанием
Услуг в порядке и на условиях согласно Договору;
4.4.2. на получение качественных Услуг в соответствии с условиями Договора;
4.4.3. на свидетельство/сертификат об окончании семинара (вебинара, мастер-класса,
тренинга и т.д.).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны в случае возникновения споров и разногласий, связанных с настоящим
Договором, обязуются применять досудебный порядок урегулирования спора (переговоры,
переписка). В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе
обратиться в суд по месту нахождения Исполнителя.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5.3. В случае раскрытия конфиденциальной информации Исполнителя по вине Заказчика,
последний возмещает Исполнителю нанесенный ущерб в полном объеме в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
5.4. Исполнитель в праве обратиться в суд в случае нарушения авторских и смежных прав
Исполнителя Заказчиком.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия Акцепта Заказчиком и
действует до момента полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.
7. ГАРАНТИИ СТОРОН
7.1.
Исполнитель,
соблюдая
качество
оказываемых услуг,
не
гарантирует
абсолютную бесперебойность или безошибочность в оказании услуг.
7.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Договора, Исполнитель не
предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо
отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав соответствия

услуг конкретным целям Заказчика.
7.3. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора путем оплаты
Продукта, Заказчик заверяет Исполнителя и гарантирует, что:
7.3.1. Заказчик указал достоверные данные, в том числе его персональные данные, при
регистрации на сайте, а также при оформлении платежных документов по оплате Продукта;
7.3.2. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик:
- полностью ознакомился с условиями настоящего Договора;
- полностью понимает предмет Договора (оферты);
- полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения Договора.
7.3.3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по Договору, если они докажут,
что это было вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при
данных условиях обстоятельствами, находящимися вне контроля Сторон, возникшими после
Акцепта, такими как эпидемия, наводнение, пожар, землетрясение, стихийные бедствия, войны,
влекущие невозможность исполнения взятых на себя обязательств и т.д.
8.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить об этом
другую сторону в течение 1 (одного) календарного дня с момента наступления таких
обстоятельств и предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного
органа.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Заказчик даёт свое согласие и не выступает против использования и
обработки своих персональных данных в соответствии с Законом «О защите персональных
данных».
9.2. В случае если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает
влияния на действительность любого другого положения Договора, которые остаются в силе.
9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
законодательством Республики Казахстан.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Частное учреждение
«Центр педагогического мастерства»
Адрес: 010000, Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, ул.Хусейн бен Талал, зд.21/1.
БИН 110840015752
ИИК KZ06998BTB0000487888
БИК (SWIFT) TSESKZKA
АО «First Heartland Jýsan Bank»
КБЕ 18

