Kinnitatud 01.08.2019 MTÜ Spordiklubi Sintai-S
(reg. 80085766)juhatuse otsusega
Jõustuvad alates 01.09.2019
ÜLDTINGIMUSED
1.

Spordikooli õigused ja kohustused:

1.1.

Spordikool kohustub korraldama ja läbi viima õppetööd vastavalt EHIS-s (Eesti Hariduse
Infosüsteemis) registreeritud õppekavale (treeningud õppeaasta raames toimuvad alates
01.09. kuni 30.06).

1.2.

Spordikoolil on õigus Õpilast Spordikoolist välja arvata ning lõpetada Õpilase esindajaga
sõlmitud leping juhul:

1.2.1. kui Spordikooli õpilane rikub süstemaatiliselt Spordikooli põhikirja, kodukorda,
distsipliini treeningu läbiviimise ajal, tekitab kahju Spordikooli ja ruumi omaniku varale,
meelega tekitab kahju endale või temaga koos viibivatele lastele ja täiskasvanutele
treeningu ajal ning riietusruumis enne ning peale treeningut, puudub teavitamata õppetreeningtööst pikema aja vältel (rohkem kui 90 kalendripaeva järjest);
1.2.2. kui aastatasu ei ole tasutud õigeaegselt;
1.2.3. kui õppetasu on tasumata kaks kuud järjest.
1.3.

Spordikool on kohustatud edastama infot õppelepingute eest (paketid Standart, Standart D,
Standart D18, Standart Pluss, Ujula) laekunud õppetasu kohta Maksu- ja Tolliametile
Tulumaksuseaduse § 57¹ lõike 6 alusel.

1.4.

Spordikool ei edasta Maksu- ja Tolliametile infot klubilepingute alusel laekunud tasude
kohta (paketid Mikro, F1, Ujula 7+, Kikkpoksi TK) kuna need paketid ei vasta Spordikooli
õppeprogrammi nõuetele. Lisaks ei edasta Spordikool Maksu- ja Tolliametile infot
laekunud aastatasu kohta nii õppelepingu kui klubilepingu puhul.

2.

Õpilase esindaja õigused ja kohustused

2.1.

Õpilase esindaja on kohustatud:

2.1.1. tasuma Üldtingimustes ja Lepingus ettenähtud korras aastatasu (edasi - aastatasu) ning
õppelepingu õppetasu/ klubilepingu trennitasu (edasi — tasu);
2.1.2. tagama õpilasele Spordikooli poolt nõutud vormiriietuse ja varustuse;
2.1.3. tagama õpilase osalemise kohustuslikel klubisisestel võistlustel, eksamitel, arvestustel
ja üldfüüsilistel testidel (nende ürituste kava ja aeg avalikustatakse Spordikooli
kodulehel Ürituste alamjaotuses ning ürituste alamjaotuses Spordikooli Facebooki lehel
(www.facebook.com/SKSintaiS));
2.1.4. kui õpilane osutub valituks Spordikooli otsuse alusel Spordikooli koondise koosseisu,
siis tagada õpilase osalemine kõrgendatud intensiivsusega treeningutes, muudel
võistlustel ning spordiseminaridel nii Eestis kui ka välisriikides (nende ürituste kava ja
aeg avalikustatakse Spordikooli kodulehel Ürituste alamjaotuses ning ürituste
alamjaotuses

Spordikooli

Facebooki

lehel

(www.facebook.com/SKSintaiS)).

Spordikooli otsusest valida õpilane Spordikooli koondise koosseisu teavitab Spordikool
õpilase esindajat e-maili teel.
2.2.

Õpilase esindaja on kohustatud koheselt teatama kirjalikult kõigist muudatustest enda,
Õpilase ja/või kontaktisikute isikuandmetes, mis on toodud lepingus.

2.3.

Õpilase esindaja võib sõlmitud lepingu üles öelda, teatades oma soovist kirjalikult
taasesitatavas vormis (e-mailile ljubov@sintai-s.ee või Spordikooli kodulehe kaudu)
vähemalt üks kuu ette.

2.4.

Üldtingimustes p 1.3. toodud pakettide järgi õppelepingute eest tasutud õppetasud on
Õpilase

esindajal

õigus

enda

deklareeritavast

tulust

maha

arvata

vastavalt

Tulumaksuseaduse § 26.
3.

Õpilaste õigused ja kohustused

3.1.

Õpilasel on kõik seadustega, Spordikooli põhikirja- ja Üldtingimustega, kodukorra ning
teiste dokumentidega määratud õigused ja kohustused, ning ta kohustub neid täitma.

3.2.

Õpilane on Spordiklubi Sintai-S noorsportlane ja kohustub esindama võistlustel
Spordiklubi.

4.

Õppimise maksumus ja arvelduste kord

4.1.

Õppimine ja treeningutes osalemine on Spordikoolis tasuline. Tasu määr on Õppelepingu
ja Klubilepingu puhul toodud iga paketi kohta sõlmitava lepingu 1. leheküljel alamjaotuses
„Paketid“.

4.2.

Tasu makstakse MTÜ Spordiklubi Sintai-S poolt esitatud arve alusel arves märgitud
kuupäevaks. Selgitusse tuleb märkida grupi nimetus ja iga õpilase nimi.

4.3.

Tasu ei sisalda kulusid, mis on seotud isikliku varustusega ning eksamitel, võistlustel,
kõrgendatud intensiivsusega treeningutes, seminaridel ja õppelaagrites osalemisega.

4.4.

Tasu sisaldab ümberarvestust treeningute eest, mis langevad õppeaasta jooksul
koolivaheajale ning riigi- ja rahvuspühadele. Nende treeningute eest täiendavat
ümberarvestust ei tehta.

4.5.

Kui ajakavale vastav treening ei toimu Spordikoolist oleneval põhjusel selleks määratud
asukohas, siis:

4.5.1. M, S, L, K, KP rühmade puhul avalikustab Spordikool treeningu asukoha muutmise teate
Spordikooli Facebooki lehel (www.facebook.com/SKSintaiS) hiljemalt kaks tundi enne
treeningu ajakava järgset algust. Antud juhul võimaldab Spordikool õpilasele kinnitatud
õppekava järgses treeningus osalemise teisel aadressil. Uues pakutud asukohas õpilase
treeningus mitteosalemise eest ümberarvestust ei tehta;
4.5.2. D ja B rühmade jaoks avalikustab Spordikool treeningu ärajätmise teade Spordikooli
Facebooki lehel (www.facebook.com/SKSintaiS) hiljemalt kaks tundi enne treeningu
ajakava järgset algust. Sellisel juhul võimaldab Spordikool õpilasele kinnitatud
õppekava järgses treeningus osalemise teisel aadressil või saab teha õpilase esindaja
avalduse alusel (e-maili teel ljubov@sintai-s.ee) tasu ümberarvestamise vastavalt
kehtestatud määrale.
4.6.

Puudumisel treeningutest terve kalendrikuu haiguse või puhkuse tõttu, kuulub vahelejäänud
kuu eest tasumisele minimaalne tasu tingimusel, et oli esitatud Üldtingimuste p. 4.10.
vastav puudumisteade:

4.6.1. Standart (M, S, L), Standart D, Standart D18, F1, Kikkpoksi TK, Mikro pakettide puhul
- 20,00 eurot;
4.6.2. Ujula, Ujula 7+ pakettide puhul - 30,00 eurot;
4.6.3. Standart Pluss (M, S, L) pakettide puhul - 35,00 eurot.
4.7.

Üksikute puudumiste puhul kalendrikuu jooksul haiguse või puhkuse tõttu ning tingimusel,
et oli esitatud Üldtingimuste p. 4.10. vastav puudumisteade võimaldab Spordikool:

4.7.1. õpilsatele vanuses 2-6 aastat – ümberarvestust vastavalt kehtestatud määrale iga vahele
jäetud treeningu eest
4.7.2. õpilsatele vanuses 7 aastat ja vanematele – võimalus osaleda oma vanusegrupi
treeningutes enda poolt valitud kohas ja päeval vastavalt kehtestatud ajakavale.
Ümberarvestust üksikute vahele jäetud treeningute eest ei tehta.
4.8.

Üldtingimuste p. 4.7. ei kohaldu Mikro ja Standart D18 pakettidele. Ümberarvestust
nendele pakettidele ei tehta.

4.9.

Üldtingimuste p. 4.7. ei kohaldu Mikro, Ujula ja Ujula7+ pakettidele. Ümberarvestust
tehakse nendele pakettidele ÜKSNES juhul, kui treeningutest puudutakse TERVE
kalendrikuu ja tingimusel, et puudumisteade on tehtud õigeaegselt ja vastavalt nõuetele.

4.10. Haiguse tõttu või puhkusel viibimise puudumisteade peab olema õpilase esindaja poolt
esitatud e-maili teel (ljubov@sintai-s.ee | info@sintai-s.ee) või Spordikooli kodulehe kaudu
(https://forms.gle/9QtfAMmwDWNP88L76) 1-3 päeva jooksul alates puudumise algusest.
4.11. Ümberarvestuseks nõutud tingimuste olemasolul tehakse ümberarvestus järgmise kuu
alguses jooksva õppeaasta kehtestatud määraga, mis avaldatakse Spordikooli kodulehel.
Varem

makstud

tasu

ei

tagastata,

kuid

see

arvestatakse ümber

järgmiseks

arvestusperioodiks. Kui teade on esitatud suuliselt ja/või p. 4.10. märgitud tähtajast hiljem,
siis ümberarvestust ei tehta.
4.12. Lisaks Üldtingimuste p. 4.1. märgitud tasule kehtib Spordikoolis aastane administratiivtasu,
mida makstakse MTÜ Spordiklubi Sintai-S poolt esitatud arve alusel järgmiselt:

4.12.1. lepingu kehtivuse esimesel õppeaastal – tasutakse järgneval kuul peale lepingu
sõlmimist;
4.12.2. järgnevatel õppeaastatel – tasutakse aastatasu iga uue õppeaasta oktoobris.
4.13. Muutused tasu suuruses, tasumise korras ning õppetegevuses kehtestab MTÜ Spordiklubi
Sintai-S juhatus.
4.14. Enne lepingu lõppemist tasutud aasta- ja igakuist tasu ei tagastata, kui sõlmitud leping
lõpetatakse Üldtingimuste p. 1.2 või 2.3 alusel.
5.

Muud tingimused

5.1.

Paketi muutmiseks esitab õpilase esindaja Spordikoolile avalduse e-maili teel
(ljubov@sintai-s.ee | info@sintai-s.ee). Muudatus jõustub 30 kalendripäeva möödudes
alates avalduse esitamisest, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

5.2.

Üldtingimused ja muud lepingus määratud dokumendid (sh järgmise taseme rühma
edasiviimise kord, kohustusliku varustuse loetelu), mis seavad lepingu pooltele õigused ja
kohustused avalikustatakse Spordikooli kodulehel ning neid käsitletakse lepingu
tingimustena.

5.3.

Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse mittesaavutamisel

lahendatakse

erimeelsused

vastavalt

Eesti

Vabariigis

kehtivale

seadusandlusele.
5.4.

MTÜ Spordiklubi Sintai-S on õigus ühepoolselt õppetasu suurust ja muid tingimusi muuta.
Õpilase esindajal on õigus uute tingimustega mittenõustumisel leping üles öelda alates uute
tingimuste jõustumisest. Oma otsusest lõpetada leping Üldtingimuste antud punkti alusel
õpilase esindaja kohustub Spordikooli teavitama e-maili ljubov@sintai-s.ee teel või
Spordikooli kodulehe www.sintai-s.ee/rus/out kaudu.

5.5.

Lepingu lõppemine ei vabasta pooli selle lepingu kehtimise ajal lepingu alusel tekkinud
kohustuste täitmisest.

