LEPING nr …………………………………………
SPORDIKOOL

-

Tallinn ______.________202…...a.

“SPORDIKOOL AKVALANG” (MTÜ, reg. number 80255642, juriidiline aadress
Sõpruse pst. 213-34, Тallinn ), juhatuse liige Alexey Lapshin isikus (edaspidi
tekstis – Spordikool) ja

Õpilane
Nimi Perekonnanimi……………………………………………………………………………………………………
Isikukood
Elukoht ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Alaealise õpilaseesindaja (lapsevanem/hooldaja)
Nimi Perekonnanimi……………………………………………………………………………………………………
Isikukood
Elukoht ………………………………………………tel…………………………………………….email……………………………………………………..
sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi tekstis – Leping) alljäergnevatel tingimustel:
1. Lepingu objekt
1.1. Lepingus sätestatakse Õpilase, tema Esindaja (alaealise õpilase puhul) ja Spordikooli vahelised suhteid õppimisprotsessi korraldamisel ja
läbiviimisel ning liikme-, õppe- ja/või teiste maksete maksmisel.
1.2. Spordikool kohustub õppeaasta jooksul andma Õpilasele koolitust kokkulepitud spordialal vastavalt kinnitatud õppekavale ning Õpilane
(alaealise õpilase puhul –tema Esindaja) kohustub selle eest tasuma Lepingus sätestatud korras.
1.3. Õpilane võetakse vastu ________________________________ spordigruppi. Edaspidi võib Spordikool treeneri ettepanekul ja Õpilase või
(alaealise Õpilase puhul) tema Esindaja nõusolekul üleviia Õpilase
teise gruppi.
1.4. Nõusolek isiklike andmete töötlemiseks:
luban_____
ei luba _____
pildistama ning avaldama Õpilase fotod ja/või videod Spordikooli
või AllveespordiLiit internetleheküljedel toimunutest trennidest,
võistlustest, üüritustest, kasutada Õpilase, Esindaja või tegeliku maksja-kolmanda isiku vajalikud isiklikud andmeid saatmiseks vajadusel
Noorsoo- ja Spordiametile, Maksu- ja Tolliametile või muu riigi- või omavalitsuse üksusele.
2. Õppimisprotsess
2.1. Spordikooli õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 22. juunil.
2.2. Spordikool võimaldab Õpilasele õpimist valitud spordialal vastavalt Spordikooli õppekavale ning põhikirjale.
2.3 Kõik treeningud toimuvad Spordikooli poolt renditud ruumides. Üldjuhul Spordikool ei vastuta renditava ruumi tehnilise- ja sanitaarseisundi
või üjula vee kvaliteedi eest.
2.4. Treeningute aeg määratakse Spordikooli ajakavaga. Riigipühadel ning Spordikoolis toimuvate võistluste ajal treeninguid ei toimu.
3. Poolte õigused ja kohustused
3.1. Spordikool kohustub:
3.1.1. läbi viima Õpilasele õpinguid ja treeninguid vastavalt kinnitatud õppekavale;
3.1.2. edastama Maksu- ja Tolliametile andmed Õpilase ja tema Esindaja kohta õiguse tasutud koolituskulude mahaarvamist maksustatavalt
tulult tagamiseks.
3.2. Spordikoolil on õigus:
3.2.1. muuta kõigile õppemaksu suurust, teatades muutusest 30 päeva ette;
3.2.2. treeneril on õigus mitte lubada Õpilast treenima juhul, kui esineb õppe- või muu tasu mittetasumisest tulenev võlgnevus kahe järjestiku
perioodi eest või kahel alusel;
3.2.3. mis iganes tasu tasumisega viivitamisel on Spordikoolil õigus nõuda viivist 0,1 % (null koma üks protsendi) tasumata summalt päevas.
3.3. Õpilane ja tema Esindaja kohustub:
3.3.1. järgima Spordikooli reegleid ja eeskirju, olema kaasõpilaste ja treenerite suhtes viisakas ja arvestama teiste kaasõpilastega
3.3.3. täitma treeneri õppekavast tulenevad korraldusi;
3.3.4. tasuma Spordikoolile õigeaegselt ning kokkulepitud määras Lepinguga sätestatud tasud.
3.3.5. tema poolt Lepingu ülesütlemisel tasuma Spordikoolile liikmemaksu ja muud tasukohustuslikuks muutunud tasud Lepingu lõpetamise
tegeliku päevani.
3.3.6. suhtuma heaperemehelikult Spordikooli varale ja kaasõpilaste asjadele ning korvama Õpilase poolt tekitatud Spordikoolile, kaasõpilasele
või kolmandale isikule tahtlikult või hooletusega tekitatud kahju.

4. Arvelduste kord
4.1. Liikmemaksu suurus kehtestatakse Spordikooli hinnakirja alusel. Hinnakiri on Lepingu lisaks nr 1. Samuti hinnakiri on avaldatud Kooli
kodulehel www.akvalang.eu. Liikmemaksu suurus on fikseeritud iga spordigruppi jaoks.
4.2. Õpilasele vanuses alates 7.a. kuni 18.a. vana liikmemaksu madalama määra rakendamise tingimuseks on õigeaegne Õpilase spordiklubina
kinnitamine „SPORDIKOOL AKVALANG”. Kinnitamine toimub Tallinna Spordiportaali leheküljel (www.tallinn.ee/sport/Sporditegevuse toetust
saava spordiklubi määramine > Sport > Tallinn) või Tallinna Spordi – ja Noorsoameti kohapeal ( tel.6404586).
4.3. Õpilane (alaealise Õpilase puhul tema Esindaja) kohustub tasuma liikmemaksu igakuiselt, jooksva kuu eest sama kuu 7-ks kuupäevaks ,
Spordikooli poolt Lepingus kajastatud Õpilase e-mailile saadetud arve alusel.
4.4. Juhul, kui alaealise Õpilase eest tasumine teostab Esindaja asemel kolmas isik, kohustub Esindaja õigeaegselt teatada Spordikoolile selle
kolmanda
isiku
andmed
(nimi,
perekonnanimi
ja
isikukood).
Tegeliku
maksjaks
on
__________________________________________________________________
4.5 Tasumine teostatakse Spordikooli väljastatud arve alusel SPORDIKOOL AKVALANG
Pangakontole nr EE932200221037400122, selgituses on kohustuslik märkida Õpilase ees ja perekonnanimi ning viitenumber.
Gruppid
Algõppimine grupp
(2 korda nädalas)
62 eu (104 eu kaks last)
Baas grupp
(3 korda nädalas)
67eu
(114 eu kaks last)
Sport grupp
(4 korda nädalas)
67eu
(11 4 eu kaks last)
Diving grupp
(3 kor/nad.+ Teooria ) 70 eu (120 eu kaks last)
Individual ujumine
10 eu + ujula pilet
Täiskasvanud grupp
(1 korda nädalas)
62 eu
4.6. Õpilase puudumine treeningutel haiguse või muu põhjuse tõttu ei vabasta liikmemaksu täies mahus tasumisest ega ole aluseks
Spordikoolile tasude ümberarvestuste tegemiseks.
4.7. Juhul, Kui trenning(vees või saalis) jäetakse ära ujulakompleksi sulgemise tõttu, on õpilasel või tema esindajal õigus kirjaliku avaldusega
taotleda liikmemaksu vastavas osas tagastamist või ümberarvestust.
4.8. Õpilase spordivõistlustel või teistel üüritustel osalemiseks vajalikud kulud (osalustasu, reisi-, majutus-, vms) tasub Õpilane või tema Esindaja
Spordikoolile eraldi treeneri poolt määratud kuupäevaks. Juhul, kui Õpilane või tema Esindaja nimetatud makseid tähtaegselt ei tasu, on
Spordikoolil õigus õpilast üritusele mitte lubada.
5. Vääramatu jõud
5.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid
asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu jõud).
5.2.Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte asukoha haldusüksuses, sõda, eriolukord, COVID-19
või muu haigestumise pandeemia olukorras kehtestatud piirangud, õigusaktid, mis oluliselt takistavad Lepingu täitmist või muud Lepingus
loetlemata asjaolu, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad Vääramatu jõuna;
5.3.Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt teisele
poolele teatama.
6. Lepingu tähtaeg, muutmine ja lõpetamine.
6.1. Leping jõustub allkirjastamise hetkest ning kehtib kuni jooksva õppeaasta lõpuni. Leping pikeneb automaatselt ühe õppeaasta kaupa, kui
Pool ei teata hiljemalt 15 (viieteistkümmne) päeva enne õppeaasta algust teisele Poolele kirjalikult, et ei soovi jätkata Lepingut järgneval
õppeaastal.
6.2. Lepingu muutmine toimub Poolte kirjalikul kokkuleppel. Lepingu lisad on Lepingu lahutamatuteks osadeks.
6.3. Lepingu võib igal ajal lõpetada Poolte vastastikul kokkuleppel.
6.4. Lepingu võib lõpetada 15 (viieteistkümmne) päevase etteteatamisel Õpilase (alaealise esindaja puhul tema seadusliku Esindaja) poolse
vastavasisulise kirjaliku ja allkirjaststud avalduse esitamisega Spordikooli direktorile. Etteteatamisel vähem kui 15 päeva, tasu jooksva kuu eest
ei tagastata.
6.5. Avaldus või teade Lepingu lõpetamisest tagasiulatuvalt - ei aksepteerita.
6.6. Spordikoolil on õigus Lepingu erakorraliselt ühispoolselt üles öelda ja Õpilast välja arvata:
6.6.1 alates kolme järjestike õppe- või muu tasu võlgnevuse tekkimisest. Enne Lepingu
ülesütlemist annab Spordikool võlgnikule 5-päevase tähtaega maksekohustuse täitmiseks. Lepingu
lõpetamine ei vabasta võlgnikku võlga tasumisest;
6.6.2. kui Õpilane süstimaateliselt rikub Spordikooli reegleid, eirab ja üldtunnustatud käitumise
eeskirjad sh käitub vägivaldselt/lugupidamatult kaasõpilaste, lapsevanemate, treeneriga, omistab või
kahjustab Spordikooli või teiste isikute vara.
7.Lõppsätted
7.1. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Õpilane ja tema Esindaja, et on tutvunud Kooli põhikirja, õppekavaga ja hinnakirjaga ning talle on
Lepingu sisu täielikult arusaadav ning ta on Lepingu tingimustega nõus.
7.2. Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.
7.3.Leping on allkirjastatud kahes võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Spordikoolile ning teine – Õpilasele /Esindajale.
С правилами оплаты ознакомлен и согласен

SK AKVALANG
reg.kood 80255642
juhatuse liige Alexey Lapshin
tel. +372 53414544
e-mail: akvalang.eu@gmail.com
web: www.akvalang.eu

Õpilane või tema seaduslik esindajа
Kuupäev..............................
С правилами оплаты ознакомлен и согласен
Allkiri …………………………………………………………………………….

