PIRITA AERUTAMISKLUBI SPORDIKOOLI ÕPILASLEPING nr .............................
Tallinnas, ……………............. 2014
MTÜ Pirita Aerutamisklubi registreerimisnumbriga 80075118 (edaspidi Klubi), mis haldab erahuvikool Pirita
Aerutamisklubi Spordikooli, juhtkonna treener Kristo Sepp isikus, kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi Kool), ühelt
poolt ning õpilane ..…………………………………………………… (isikukood ……….…………………………. ),
keda esindab lapsevanem …………………………………………………… (isikukood ………………..…………….)
(edaspidi Õpilane) teiselt poolt (edaspidi koos Pooled) sõlmisid lepingu alljärgnevatel tingimustel:

1. LEPINGU OBJEKT
Lepingu objektiks on Poolte vahelised suhted, mis tekivad seoses Õpilase õpingutega Pirita Aerutamisklubi
Spordikoolis noorsportlaste treeninggrupis (vanuses kuni 19 eluaastat).

1.1.

2. ÜLDSÄTTED
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.

Poolte õigused ja kohustused tulenevad:
seadustest;
käesolevast Lepingust;
Klubi Põhikirjast, Kooli vastuvõtmise Avaldusest, Kooli Põhikirjast ja Õppekavast, millised on Õpilasele
kättesaadavad Kooli treeneriruumist ja Klubi kodulehelt: www.aerutamisklubi.ee „Dokumendid“ menüü alt;
Poolte vahel hiljem sõlmitud kokkulepped saavad käesoleva Lepingu lahutamatuteks osadeks.

3. ÕPPETÖÖ-TREENINGTEGEVUS
Õppetöö toimub vastavalt Klubi juhatuse poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis
registreeritud Õppekavale.
Õppetöö toimub Tallinnas Rummu tee 3 asuvates Klubi kasutuses olevates ruumides ja Pirita Spordikeskuse
territooriumil ning jõealal või mujal Kooli poolt määratud kohas, millest teatatakse Õpilasele reeglina
e-posti vahendusel või muul arusaadaval moel vähemalt 5 (viis) päeva ette.
Õppetöö toimub eesti keeles.
Õppetööga seonduv täpsem informatsioon sisaldub Klubi juhatuse poolt kinnitatud Õppekavas ja Klubi
kodulehel (üldinfo, treeningkava, treeninglaagrid, võistlused jm).

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

4. UJUMISOSKUS
4.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.3
4.3.1

Kooli vastuvõtmise tingimuseks on ujumisoskus;
Ujumisoskuseks loetakse kui Õpilane suudab käte ja jalgadega tööd tehes läbida iseseisvalt vähemalt 25
meetrit;
Õpilast esindav lapsevanem või muu seaduslik esindaja kinnitab Õpilase punktis 4.1.2 ujumisoskust käesoleva
Lepingu allkirjaga.
Klubi ja Kool korraldab Õpilasele ujumistreeninguid sügis-talvisel perioodil vastavalt Treeningkavale.
Päästevesti kandmine veetreeningutel ja -võistlustel on kuni 14.eluaastastele noorsportlastele kohustuslik;
Kool tagab Õpilasele punktis 4.3 nimetatud päästevestid.
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5. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
5.4.7.
5.4.8.

Kool kohustub:
õpetuse läbi viima kvalifitseeritud treenerite poolt;
informeerima Õpilast Kooli õppekorraldust ja treeningtegevust puudutavatest küsimustest.
Koolil on õigus muuta Põhikirja, Õppekava, Treeningkava, teavitades Õpilast muudatustest 30 päeva ette,
sh sellised muudatused on Õpilasele kohustuslikud.
Õpilasel on õigus osaleda Kooli korraldatavatel treeningutel, treeninglaagrites ja Klubi korraldatavatel
üritustel, sealhulgas võistlustel jt. õpinguvormides, mis on sätestatud punktis 2.1.3 nimetatud dokumentides.
Õpilane kohustub:
osalema treeningutel jt Kooli õpinguvormides, mis on sätestatud punktis 2.1.3 nimetatud dokumentides;
säilitama Kooli varalisi väärtusi ning vara rikkumisel või hävinemisel Õpilase süü tõttu täielikult
hüvitama tekitatud kahju;
hoiduma tegudest, mis võivad kahjustada Kooli mainet ja majanduslikke huve;
käituma korrektselt suhetes kaassportlaste, treenerite, juhendajate, lapsevanemate ja muu personaliga;
kasutama Klubi kasutuses olevaid ruume, inventari, seadmeid, sh muud Kooli vara eesmärgipäraselt ja
heaperemehelikult;
teavitama Kooli ühe nädala jooksul kirjalikult oma elukoha jt isikuandmete muutustest;
järgima õigusaktidest, Lepingust ning Klubi ja Kooli Põhikirjadest tulenevaid kohustusi;
osalema aerutamisvõistlustel Pirita Aerutamisklubi nimel.

6. ÕPPEMAKS
6.1.
6.1.1
6.2
6.3.
6.3.1.
6.3.2
6.4
6.5.
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8

Kooli vastuvõtmise eelduseks on Õpilase täiskasvanud esindaja poolt Avalduse esitamine, samuti Klubi
igaaastase liikmemaksu tasumine;
Klubi iga-aastane juhatuse poolt kinnitatud liikmemaks on Õpilasele-noorsportlasele 10 (kümme) eurot aastas,
kusjuures aastamaksu tasu arvestusperiood on 1.oktoobrist - 1.oktoobrini.
Õpilane tasub õppeteenuse (juhatuse poolt kinnitatud trennides osalemise tasu) eest õppemaksu 30
(kolmkümmend) eurot kuus.
Õpilane tasub õppeteenuse kuutasu MTÜ Pirita Aerutamisklubi arveldusarvele a/a EE051010052032004009
SEB pangas
järgmiselt:
õppeteenuse igakuise tasuna iga kalendrikuu 10. kuupäevaks;
aastamaksu Klubi liikmeks astumisel Kooli vastuvõtmise esitamisel ja edaspidi punktis 5.1.1 nimetatud
arvestusperioodi jooksul vastavalt võimalusele.
Kooli Avalduse esitanud ja Klubi aastamaksu tasunud Õpilane kantakse Kooli nimekirja ja Klubi liikmeks.
Õpilasel on õigus taotleda õppemaksu soodustust, esitades põhjendatud kirjaliku taotluse Kooli hoolekogule;
õppemaksu soodustus 10%, kui Koolis õpib kaks või enam last samast perest;
õppemaksu soodustus 10% kolme- või enama alaealise lapsega peredele;
kõikide muude taotluste (üksik lapsevanem, töökaotus, raske majanduslik olukord jms) otsustatakse
õppemaksu soodustus või õppemaksust vabastus Kooli hoolekogu poolt eraldi.
Õppemaksu võlgnevuse või mittetähtaegse tasumise (rohkem kui 1 kuu) korral kaotab õpilane soodustuse.
Põhjendatud puudumisel, sh pikemate haigestumiste korral lepitakse kokku õppemaksu vabastus lapsevanema
taotluse alusel.
Õppemaksu kauem kui üks kuu punktis 5.5 nimetatud põhjuseta tasumisega viivitanud Õpilase ees peatab
Kool oma kohustuste täitmise kuni õppemaksu tasumiseni, st Õpilane ei oma õigust võtta osa õppetööst.
Kui Õpilane on viivitanud õppemaksu tasumisega kaks kuud, on Koolil õigus Leping üles öelda.
Õpilase seaduslik esindaja määrab peale Kooli vastuvõtmise Avalduse esitamist 5 päeva jooksul Pirita
Aerutamisklubi Õpilase spordiklubiks aadressil: http://www.tallinn.ee/est/sport/Spordiklubi-maaramine

7. LEPINGU KEHTIVUS
7.1.
7.1.1
7.2.

Leping jõustub Poolte allakirjutamise hetkest ja kehtib õppeaasta arvestusperioodi lõpuni (st 01.oktoobrini);
Uueks algavaks õppeaastaks vormistatakse uus leping iga lõppeva õppeaasta septembris.
Koolil tekivad Lepingujärgsed kohustused pärast Lepingu punktis 5.4 nimetatud Avalduse tegemist ja
Aastamaksu tasumist, samuti peale punktis 5.2 nimetatud esimese Õppemaksu laekumist.
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7.3.

Lepingu lõppemine ei vabasta Õpilast Lepingu kehtimise ajal Lepingu alusel tekkinud kohustuste
täitmisest.
8. LÕPPSÄTTED

8.1.
8.2.

Lepingut muudetakse poolte kirjalikul kokkuleppel, mis vormistatakse Lepingu lisana.
Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmisel kannavad Pooled vastutust vastavalt kehtivale
seadusandlusele.
8.2.1. Pooled vabanevad vastutusest, kui kahju on tekkinud asjaoludel, mis on üldtunnustatult tõlgendatavad force
majeure.
8.3.
Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel.
8.4.
Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
8.5.
Käesolev Leping on koostatud kahes eestikeelses eksemplaris, millest üks jääb Koolile ja teine Õpilasele.

9. POOLTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD

Pirita Aerutamisklubi

Õpilase
nimi: ………………………………………………………..
Õpilast esindava lapsevanema nimi: ……………………………………

Rummu tee 3
11911 Tallinn

Õpilase aadress: …………………………………………………... ……..

Kooli treeneri tel: (+372) 50 31 728
Klubi juhataja tel: (+372) 51 07 907

Õpilase ja tema esindaja telefonid: ……………………………………
…………………………………….……………………………….……

e-post: piritaaerutamisklubi@gmail.com

E-post: ………………………………………….……………………….

a/a

a/a ……………………………………………...…………………………

Pirita Aerutamisklubi
EE051010052032004009

____________________
juhtkond

____________________
õpilane
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