
Шарттар

Бұл  құжат  «Пайдаланушы  келісімі»  -  жеке  кәсіпкер  Пислевич  Дмитрий
Геннадьевичтің (ИИН 246007755394) (бұдан әрі - Әкімшілік) ұсынысы, төменде
көрсетілген Келісім шарттарына сәйкес келісім жасау.

1. Қолданушы келісімінің жалпы ережелері.

1.1. Бұл құжатта 

Осы  құжатқа  және  Тараптардың  нәтижесінде  туындайтын  немесе  олардың
қатынастарына  байланысты  мынадай  терминдер  мен  анықтамалар
қолданылады:

1.1.1.  Платформа  -  киберспорттық  жарыстарды  ұйымдастыру  және  өткізуді
автоматтандыруға  бағытталған  интернеттегі  бағдарламалық  және  аппараттық
жүйелер кешені, турнирлердің түрлері мен форматтарын тиімді түрде өзгерту,
сондай-ақ олардың шеңберінде өткізілетін матчтарды қамтиды;

1.1.2. Қолданушы – осы келісімге өз мүддесі үшін қосылған жеке тұлға;

1.1.3. Сервис – Платформа арқылы Пайдаланушыға берілген қызметтер кешені
және лицензия;

1.1.4. Келісім – өзгерістер мен толықтырулары қамтылған келісім.

1.2.  Сервисті  оның  функционалдық мүмкіндіктері  бойынша  кез келген түрде
пайдалану  үшін осы  келісімнің  437  және  438-  РФ  баптарында  көзделген
шарттары мен ережелеріне сәйкес келісімшарт жасалады..

1.3.  Жоғарыда  аталып  өткен  сервисті  пайдалану  бойынша  мүмкіндіктерін
қолдана отырып, сіз келесі жайттарды растайсыз:

1.3.1.  Сервисті  пайдалану  алдында  осы  Келісімнің  ережелерімен  толық
танысқан;

1.3.2.  Сіздің  тарапыңыздан  ешқандай  ерекшеліксіз  және  шектеусіз  осы
келісімшарттың барлық шарттарын қабылдап, Сервисті пайдалануды бақылауға
немесе  тоқтатуға  міндеттенесіз. Егер  Сіз  осы  Келісімнің  шарттарына
келіспесеңіз  немесе  олардың  негізінде  келісімшарт  жасауға  құқығыңыз  жоқ
болса, Сіз Сервисті пайдалануды дереу тоқтатасыз;

1.3.3.  Келісім (оның кез-келген бөлігін қоса) Әкімшілік тарапынан ешқандай
арнайы хабарламасыз өзгертілуі мүмкін. Келісімнің жаңа редакциясы, егер ол
Келісімнің  жаңа  редакциясында  өзге  мәселелер  қарастырылмаса,  Әкімшілік
сайтында  жарияланған  сәттен  бастап  немесе  Пайдаланушыға  басқа  қолайлы
түрде жеткізілген сәттен бастап күшіне енеді.

2. Сервисті қолданудағы жалпы ережелер.

2.1.  Сервистің  функционалдық  мүмкіндіктерін  қолдану  тек  Пайдаланушыға
Әкімшілікпен белгіленген рәсімге сәйкес тіркелуден кейін ғана рұқсат етіледі; 



2.2.  Сервисті  пайдаланудың  техникалық,  ұйымдастырушылық  және
коммерциялық  шарттары,  соның  ішінде  оның  функционалдық  мүмкіндіктері
сайтта жеке түрде жарияланып, Пайдаланушыларға жеткізіледі;

2.3. Пайдаланушы авторизация үшін таңдаған деректер Сервисті қолдану үшін
қажетті  және  жеткілікті  ақпарат  болып  табылады.  Пайдаланушы  үшінші
тұлғаларға  өз  деректерін  беруге  құқылы  емес,  олардың  қауіпсіздігіне  толық
жауапкершілікті өзі алады.

3. Сайтты қолдану үшін лицензия және Сервисті қолдануға рұқсат.

3.1.  Басқарма  тіркелген  және  /  немесе  уәкілетті  Пайдаланушыға  Сервистің
функционалдық  шеңберінде  қарапайым  (айрықша  емес)  жіберілмейтін
лицензия шарттары бойынша Платформаны ақысыз функционалды пайдалануға
құқығын береді;

3.2.  Әкімшілік,  Пайдаланушы  жариялаған  ақпараттық  материалдардың  саны
мен құрамына шектеу қоюға, сондай-ақ Платформаның қолданылуына қатысты
басқа  да  техникалық  шектеулерді  енгізуге  құқылы,  ол  кейде  Әкімшілікпен
таңдалған жолдармен Пайдаланушылар назарына жеткізіледі;

3.3. Платформаны өзге тәсілдермен қолдануға тыйым салынады.

4. Пайдаланушының кепілдігі. Келісімнің шарттарын қабылдай отырып,
сіз келесі жайттарды растап, кепілдік бересіз:

4.1. Сервисті пайдалану және оның іске асырылуы туралы Келісім жасау үшін
барлық қажетті құқықтарыңыз бен өкілеттіктеріңіз бар;

4.2.  Сервисті  пайдалану тек  осы Келісімде рұқсат етілген мақсаттарға,  оның
ережелеріне,  сондай-ақ  қолданыстағы  заңнаманың  және  жалпы  қабылданған
тәжірибенің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады;

4.3.  Сіз  Сервистің  ережелеріне  қайшы  келетін  немесе  тиісті  жабдықтың,
желілердің  немесе  Сервистің  қамтамасыз  етілген  бағдарламалық
жасақтамасының  жұмысына  кедергі  келтіретін  ешқандай  әрекеттер
жасамайсыз;

4.4.  Сіздің  Сервисті  нақты  мақсаттар  үшін  пайдалану  үшінші  тұлғалардың
меншік және / немесе моральдық құқықтарын, қолданыстағы заңмен жүктелген
тыйым салулар мен шектеулерді  бұзуға  болмайды:  сондай-ақ  шектеусіз  қоса
алғанда,  авторлық құқық және сабақтас құқықтар, тауар таңбасына құқықты,
қызмет  көрсету  таңбалары  және  тауар  шығарылған  жерлердiң  атауларын,
адамдар  бейнесін  пайдалану  құқығының  өнеркәсіптік  үлгілеріне  құқық,  сіз
берген  материалда  насихаттайтын  адамдардың  ар-намысын,  қадір-қасиетін
және  іскерлік  беделін  түсіретін  ақпарат  және  /  немесе  зорлық-зомбылық,
порнография,  есірткіні  насихаттау  туралы  ақпарат  нәсілдік  немесе  ұлттық
араздықты тудыруы мүмкін.



5.  Этика.  Әкімшілік  Әкімшілік  Платформа  мен  Қызметті  пайдалану
кезінде этикалық және моральдық нормаларды сақтау саясатын жүргізеді,
сондықтан, Пайдаланушыларға тыйым салынады:

5.1. Ұятсыз, әдепсіз сөздермен байланыстырылатын атауларды пайдалану;

5.2.  Сайттардың  web-адрестерін,  e-mail,  телефон  нөмірлерін  атаулар  ретінде
пайдалану;

5.3.  Портал  қызметкерлеріне  (system,  admin  және  т.б.)  нұқсан  келтіретін
никтерді тіркеу;

5.4.  Әкімшілік  пен  Портал  қатысушыларының  жағына  балағат  сөздерді
қолдану;

5.5.  Әкімшіліктің  келісуінсіз  өзге  интернет-жобаларды  жарнамалауға  немесе
оның тыйым салғанына қарамастан жарнамалау;

5.6.  Тіркелу  және  мәліметті  жариялау  кезінде  басқа  қолданушылардың
атауларын (никтерін) қолдану;

5.7. Басты сурет (аватар) ретінде тұрпайы, ұятсыз суреттерді қолдану; Суретті
Әкішілік тексереді;

5.8.  Платформамен  байланысты  ресурстарға  мазмұнсыз,  қайталанатын
хабарламаларды,  жарияланымдарды  жариялау.  Әкімшілік  құқық  бұзушылық
үшін атауды өзгерту немесе ескертусіз пайдаланушыны алып тастау, сондай-ақ
Пайдаланушыны турнир кестесінен алып тастауға құқығы бар.

6. Пайдаланушы материалдарын пайдалануға арналған лицензия.

6.1.  Осы  Келісімнің  шарттарын  қабылдай  отырып,  сіз  Әкімшілікке  Сайтқа
жариялайтын  материалдарды  (жариялайсыз  немесе  көрсетесіз)  қолдануға
(қолдану туралы рұқсат)  құқық бересіз;

6.2.  Көрсетілген  құқық  және  /  немесе  материалдарды  пайдалануға  рұқсат,
Әкімшілікке  бір  мезгілде  Сайт  материалдарына  интелектуалды  меншік
Объектілеріне  айрықша  құқықтар  немесе  аталған  материалдарға  әлемнің
барлық елдерінің аумағында пайдалану үшін мүліктік емес құқықтарды қорғау
үшін осындай материалдарды қосу арқылы беріледі.

Шектеулер. Осы келісіммен келісе отырып, келесі жайттарды растайсыз:

7.1.  Тұтынушылардың  құқықтарын  қорғау  туралы  заңнаманың  ережелеріне
сәйкес  Сервисті  ақысыз  негізде  қамтамасыз  ету  тараптардың қатынастарына
жатпайды;

7.2. Әкімшілік сіздің есеп жазбаңызға (аккаунт) тосқауыл қоюға,  оны жоюға,
немесе басқа әдістермен Сервистің қызметтеріне шектеу қоюға құқылы.

8.  Ерікті  негізде  шешілмеген  барлық  даулар  Красноярск  облыстық
теміржол сотына қарау үшін жіберілуі мүмкін.



9. Осы келісімнің шарттарын қабылдай отырып,  Сіз Viber қосымшасы
арқылы  жіберілетін  сервистік  және  жарнамалық  ақпаратты  алуға
келісесіз.


