ЗАЯВА/АНКЕТА-Договір приєднання №_______/A
до Договору про надання комплексу послуг
щодо забезпечення реєстрації
судді Міжнародної категорії Всесвітньої ради спортивних танців
(Registration as an International Adjudicator with the World Dance Council)
смт Коцюбинське, Київської області

________________ року

1. Я, прізвище, ім’я, по батькові, далі іменується
– «Клієнт»
2. Прізвище, ім’я (латиницею згідно з
паспортом для виїзду за кордон)
3. Дата народження
4. Громадянство (вказати країну)
5. У разі якщо Ви не є громадянином України,
вкажіть чи є Ви резидентом України. Якщо
ТАК, то вкажіть реквізити документа, що
посвідчує Ваше резиденство України
6. Реєстраційний номер облікової картки
платника податків (ідентифікаційний номер)
7. Документ, що посвідчує особу (серія, номер
паспорту громадянина України, коли і ким
виданий)
8. Адреса місця реєстрації

9. Адреса місця фактичного проживання

10. Контактні телефони
11. Адреса електронної пошти
Підписанням цієї Заяви/Анкети-Договору приєднання, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу
України, акцептую пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство розвитку
спортивних танців» (код за ЄДРПОУ 41712539) (далі іменується – «Агентство»), на укладення
Договору про надання комплексу послуг щодо забезпечення реєстрації судді Міжнародної категорії
Всесвітньої ради спортивних танців (Registration as an International Adjudicator with the World Dance
Council), (далі іменується – «Договір приєднання»), зміст якого визначено наказом Агентства від 27
листопада 2017 року № 02/ОС, та повно і беззастережно приєднуюсь до умов цього Договору
приєднання.
Інша інформація про Клієнта:
12. Вкажіть відомості про професійно-технічну
або вищу освіту (вкажіть найменування
навчального закладу, рік випуску, здобуті
спеціальність та кваліфікацію)
13. Вкажіть відомості про підвищення
кваліфікації чи проходження навчання у сфері
спортивних танців (вкажіть найменування
навчального закладу, рік випуску, назву
відповідного навчання)
КЛІЄНТ:
____________________ /________________/
підпис

14. Чи були Ви раніше зареєстровані в якості
судді Міжнародної категорії Всесвітньої ради
спортивних танців (registerеred as an
International Adjudicator with the World Dance
Council) (якщо так, то вкажіть конкретні періоди
реєстрації)
15. Чи були Ви раніше зареєстровані в якості
спортсмена-професіонала Міжнародної
категорії Всесвітньої ради спортивних танців
(WDC International Competitor Registration)
(якщо ТАК, то вкажіть конкретні періоди
реєстрації)

16. Чи маєте Ви досвід діяльності в якості судді
спортивних змагань із спортивних танців (як
українських змагань, так і міжнародних
змагань) (якщо ТАК, то вкажіть конкретні
періоди та спортивні змагання, у яких Ви брали
участь)

17. Чи маєте Ви наступні досягнення на
спортивних змаганнях, що проводилися
Всесвітньою радою спортивних танців (World
Dance Council):
- The semi-final of a World, European or Continental
Ballroom or Latin-American Championships
- The semi-final of any World Series Professional
Ballroom or Latin-American Championships.
-The quarter-final of the British Open Professional
Ballroom or Latin-American Championships.
-The semi-final in all 10 dances of a World or
European Ten Dance Championship.
Якщо ТАК, то вкажіть, які саме досягнення та
в які періоди
18. Вкажіть Ваші досягнення зі спортивних
танців (що не вказані у пунктах 13-17 цієї
Заяви/Анкети), які Ви вважаєте за доцільне
повідомити Агентству
19. Чи є Ви членом української спортивної федерації із спортивних танців:
R
НІ
R
ТАК_____________________________________________________________________
(вказати найменування федерації)

20. Який український танцювальний клуб зі
спортивних танців Ви представляєте? (вказати
найменування та місто)
21. Чи являєтесь Ви членом громадських спілок чи громадських організацій зі спортивних
танців (окрім організацій, зазначених у пунктах 19 та 20 цієї Заяви/Анкети):
R
НІ
R
ТАК_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(вказати найменування спілки/організації)

КЛІЄНТ:
____________________ /________________/
підпис

22. Чи зареєстровані Ви станом на сьогодні в якості судді Міжнародної категорії Всесвітньої ради
спортивних танців (registerеred as an International Adjudicator with the World Dance Council) та/
або спортсмена-професіонала Міжнародної категорії Всесвітньої ради спортивних танців (WDC
International Competitor Registration):
R
НІ
R
ТАК_____________________________________________________________________
(вказати країну, від якої здійснено реєстрацію)

Я, ___________________________________________, погоджуюсь отримувати послуги щодо
забезпечення реєстрації судді Міжнародної категорії Всесвітньої ради спортивних танців
(Registration as an International Adjudicator with the World Dance Council) на умовах Договору
приєднання, що визначені у наказі Агентства від 27 листопада 2017 року № 02/ОС, та підтверджую,
що всі умови Договору приєднання мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення.
Підписанням цієї Заяви/Анкети, я, __________________________________________________________,
як суб'єкт персональних даних, надаю згоду Агентству на обробку та використання моїх
персональних даних, без обмежень з метою надання мені послуг щодо забезпечення реєстрації судді
Міжнародної категорії Всесвітньої ради спортивних танців, передбачених Договором приєднання.
Також я, Клієнт, надаю згоду на передачу моїх персональних даних з правом їх обробки та
використання будь-яким третім особам, залучених Агентством до процесу виконання Договору
приєднання (зокрема, Громадській організації «Всеукраїнська асоціація спортивних танців» та
Всесвітній раді спортивних танців (World Dance Council), без будь-якого додаткового повідомлення
мене. Я, Клієнт, підтверджую, що Агентство повідомило мене про включення моїх персональних
даних до бази персональних даних «Клієнти ТОВ «АРСТ» (далі іменується – «БПД»), про мої права,
що визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким
передаються мої персональні дані, місцезнаходження Агентства. Обсяг моїх персональних даних, які
оброблятимуться у БПД, визначається Агентством відповідно до вимог законодавства України та
умов Догоорву приєднання. Зобов'язуюся надавати в найкоротший термін Агентству уточнену
інформацію та подавати оригінали відповідних документів при зміні моїх персональних даних та інші
відомості в межах, визначених законодавством для ідентифікації фізичної особи.
Я, Клієнт, підписанням цієї Заяви/Анкети підтверджую, що до моменту підписання цієї Заяви/Анкети,
я ознайомлений з умовами Договору приєднання, що визначені у наказі Агентства від 27 листопада
2017 року № 02/ОС. Також я підтверджую, що зміст статей 6, 627, 207 та 634 ЦК України мені
роз’яснено та надаю згоду щодо такої письмової форми Договору. Цю Заяву/Анкету мною отримано
та умови Договору приєднання зі мною погоджено.
Своїм підписом я, Клієнт, підтверджую, що вся інформація в цій Заяви/Анкеті є достовірною та
повною, мені відомо, що подання недостовірної інформації може мати наслідком відмови Агентства
від надання мені послуг та/або виключення мене з реєстру суддів Міжнародної категорії Всесвітньої
ради спортивних танців.
Я, Клієнт, до цієї Заяви/Анкети додаю наступні документи: копію паспорту, ідентифікаційного
коду, документів про освіту на ______ арк.
«_________» __________________________ 20___ року
Клієнт:
____________________________________ /_______________________________/
підпис Клієнта

КЛІЄНТ:
____________________ /________________/
підпис

П.І.Б. Клієнта

Агентство:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство розвитку спортивних танців»
(ТОВ «АРСТ»)
Код за ЄДРПОУ: 41712539
Місцезнаходження: Україна, Київська область, м. Ірпінь,
смт Коцюбинське, вулиця Пономарьова, будинок 26, корпус 1
ddadances@gmail.com
Реквізити для оплати за послуги:
Одержувач: ТОВ «АРСТ»
Код за ЄДРПОУ: 41712539
Розрахунковий рахунок № 2600339644
Банк одержувача: ПАТ «ПУМБ»
Код банку одержувача: 334851
Призначення платежу: оплата за послуги щодо забезпечення реєстрації
судді Міжнародної категорії WDC згідно Договору приєднання від _________ №_____/A, без ПДВ
Всього до сплати за один календарний рік обслуговування: 2 600,00 грн. (Дві тисячі шістсот гривень 00
копійок), без ПДВ
Директор Агентства Т.В. Пилипенко

_____________________
підпис та М.П. Агентства

КЛІЄНТ:
____________________ /________________/
підпис

