
1. Визначення термінів 
1.1. Клуб анонімних продакт-менеджерів - надалі “Сервіс” - це сукупність сайтів 
www.kapm.club, www.kapm.show і www.kapmtalks.com, які мають на меті розвиток 
спільноти продакт-менеджерів в Україні і поза її межами шляхом поширення актуальної 
і цікавої інформації, організації зустрічей і онлайн-заходів, консультування і навчання. 
1.2. Адміністрація сервіса - ФОП Мірненко Володимир Олександрович 
1.3. Сайт - веб-сайт www.kapm.club 
1.4. Користувач - будь-яка фізична особа, яка використовує сервіси веб-сайту 
kapm.club. 
1.5. Учасник заходу - надалі учасник - будь-яка фізична особа, яка відвідує платний або 
безкоштовний захід. 
 
2. Використання матеріалів сайта 
2.1. Всі матеріали розміщені на сайті kapm.club призначені для особистого 
використання  
2.2. Будь-яке відтворення матеріалів сайта дозволяється тільки за письмової згоди 
власника сервіса, незалежно від комерційних або некомерційних цілей 
2.3. Усі матеріали розміщені на сайті, що стосуються третіх осіб або містять об’єкти 
авторського права, викладені за згоди авторів або на основі creative commons ліцензії. 
 
3. Безкоштовні заходи 
3.1. Безкоштовні заходи - це онлайн-вебінари і офлайн-заходи, організовані 
адміністрацією або за участі адміністрації на безоплатних умовах. Заходи можуть 
відбуватись за підтримки сторонніх організацій, які надають приміщення та іншу 
допомогу в організації.  
3.2. Адміністрація не несе відповідальності за технічне наповнення і стан приміщення у 
випадку проведення безкоштовного офлайн-заходу, а також за будь-які технічні 
перешкоди та інші складнощі у випадку онлайн-заходу. 
3.3. Адміністрація залишає за собою право модерувати учасників безкоштовних заходів 
і відмовити будь-кому в участі без пояснення причин. 
3.4. Адміністрація залишає за собою право відмовити учаснику в участі безкоштовного 
заходу, якщо під час проведення заходу учасник поводить себе агресивно, висловлює 
неповагу до тренерів, доповідачів, персоналу або інших учасників, або заважає 
проведенню заходу 
3.5. Адміністрація може публікувати анонси неіснуючих заходів в якості 
першоквітневого жарту. Приймаючи умови участі користувач визнає наявність в себе 
почуття гумору і відмовляється від будь-яких претензій з цього приводу.  
3.6. Адміністрація залишає за собою право відмовити учаснику в участі безкоштовного 
заходу, якщо учасник знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. 
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3.7. Адміністрація може назавжди заборонити відвідування своїх заходів особі, яка 
поводить себе агресивно або висловлює неповагу по відношенню до інших. 
 
4. Платні заходи 
4.1. Платні заходи - це онлайн-вебінари і офлайн-заходи, організовані адміністрацією 
на комерційних засадах. 
4.2. Оплата заходу здійснюється у готівковій або безготівковій формі за вибором 
учасника. 
4.3. Адміністрація зобов'язується забезпечити доступ учасника до заходу і 
переконатися в належному стані приміщення та технічних засобів. 
4.4. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які технічні несправності і стан 
каналу зв’язку на стороні учасника під час онлайн-заходу. 
4.5. Адміністрація має право змінювати програму заходу, якщо це обумовлено рівнем 
підготовки учасників або іншими обставинами і має на меті краще засвоєння матеріалу 
заходу 
  
 
5. Скасування, відміна і повернення коштів  
5.1. Якщо під час онлайн-заходу виникають технічні несправності (апаратні або 
програмні) на стороні адміністрації, які унеможливлюють отримання контента 
учасником, учасник має право вимагати повного відшкодування вартості заходу або 
отримання доступу до цього ж заходу в інший день протягом 30 днів з момента 
проведення. 
5.2. Учасник має право відмінити свою участь в заході і отримати повне повернення 
оплати за захід, якщо запит про це був надісланий на поштову скриньку 
info@kapmtools.com не менш ніж 7 днів до моменту проведення заходу. 
5.3. Якщо учасник повідомляє про відміну менш ніж за 7 днів до моменту проведення 
заходу, адміністрація не повертає кошти, але може надати 25% знижку на аналогічний 
захід на майбутні дати, якщо такий захід запланований. 
5.4. При скасування заходу адміністрацією всі кошти повертаються учасникам у 100% 
розмірі. 
5.5. При скасуванні заходу адміністрацією менше ніж за 72 години до початку, в якості 
додаткового відшкодування адміністрація надає 50% знижку кожному учаснику на 
наступний аналогічний захід. 
5.6. Всі повернення коштів відбуваються у той самий спосіб, що була проведена 
оплата, тобто оплата карткою буде повернена на картку, а оплата готівкою буде 
повернена готівкою. 
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5.7. Адміністрація залишає за собою відмовити учаснику в участі платного заходу і 
повернути кошти у 100% розмірі, якщо з точки зору адміністрації попередній досвід 
учасника не дасть змоги засвоїти контент в належному обсязі. 
5.8. Адміністрація залишає за собою право відмовити учаснику в участі платного заходу 
без повернення коштів, якщо під час проведення заходу учасник поводить себе 
агресивно, висловлює неповагу до тренерів, доповідачів, персоналу або інших 
учасників, або заважає проведенню заходу 
5.9. Адміністрація залишає за собою право відмовити учаснику в участі платного заходу 
без повернення коштів, якщо учасник знаходиться в стані алкогольного або 
наркотичного сп’яніння. 
 
6. Сторонні заходи 
6.1. Веб-сторінки або електронне листування сервіса може містити посилання на 
сторонні онлайн і офлайн заходи.  
6.2. Адміністрація не несе відповідальності за проведення сторонніх заходів, які були 
розміщені на сайті або в листуванні в якості анонсу  
 
7. Електронне листування 
7.1. Адміністрація може використовувати електронні адреси надані користувачем на 
всіх веб-сайтах сервіса для розсилки новин та повідомлення про нові заходи.  
7.2. В разі розміщення посилань на сторонні заходи адміністрація має чітко позначити, 
що захід проводиться сторонніми особами. 
7.3. Користувач може в будь-який момент відписатися від розсилки.  
 
8. Персональні дані  
8.1. Обробка і захист персональних даних здійснюється згідно закону про захист 
персональних даних http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17  
 
9. Зміни до правил 
9.1. Адміністрація може в будь-який час внести зміни до правил користування сервісом. 
9.2. Користування сайтом і відвідування заходів означає автоматичну згоду 
користувача і учасника з правилами. 
 
10. Адреса та реквізити адміністрації 
ФОП Мірненко Володимир Олександрович 
М. Херсон, вул. Овражна, буд 9 
тел: 0731575164, р/р 26004541563, МФО 380805, ЄДРПОУ 3144818190, банк 
Райффайзен Банк Аваль 
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