Lapsevanem/esindaja
poolt juba täidetud
VEMI.ee keskkonnas

ÕPPELEPING nr.
Tallinn___“ _________________ …..a.
1. LEPINGU POOLED
1.1. Spordikool
SPARTA SPORDISELTS SPARTA SPORDIKOOL

1.2. Õpilane

Registrikood:
Aadress:
Info:
Tallinna kergejõustiku arvelduskonto:
Saku kergejõustiku arvelduskonto:
Nimi :

8027241
Pärnu mnt 139c, 11317,Tallinn
www.sparta.ee
EE267700771002684559 LHV; makse saaja SPARTA Spordiselts
EE407700771008260061 LHV; makse saaja SPARTA Spordiselts

Isikukood:
Elukoht:
Sissekirjutus(linn/vald):
Õppeasutus(kool/lasteaed):
1.3. Õpilase
esindaja

Nimi:
Isikukood:
Kontaktid (telefon/e-mail):

2. LEPINGU OBJEKT
2.1. Lepingu objektiks on Sparta Spordiselts Sparta Spordikooli (edaspidi Spordikool) poolt õpilasele osutatav teenus ning Poolte
vahelised suhted, õigused ja kohustused õpilase Spordikoolis õppimise ajal.
2.2. Käesoleva Lepinguga annab lapsevanem/esindaja nõusoleku, et laps/esindatav astub Spordikooli liikmeks ning esindab
Spordikooli võistlustegevuses,
2.3. Käesoleva Lepinguga kinnitab lapsevanem/esindaja, et
a. ta on teadlik valitud spordiala eriomadustest ning valitud spordialaga tegelemise riskidest;
b. Õpilasel ei ole meditsiinilisi või muid vastunäidustusi valitud spordialaga tegelemiseks, nende ilmnemisel teavitab ta koheselt
Spordikooli esindajat.
2.3. Õppekava
Kergejõustik
2.4. Õppetreeningaste
(spordiala)
2.5. Õpingute alustamise
2.6. Treener-õpetaja
kuupäev

3. LEPINGU DOKUMENDID
3.1. Lisa 1
3.2. Lisa 2
3.3.

Õppelepingu üldtingimused, kus sätestatakse teenuse osutamise üldised tingimused.
Õppekava (www.ehis.ee)
Lepingule võib lisada ka muid dokumente, mis täiendavad, täpsustavad või muudavad lepingu
tingimusi.

4. ÕPPEMAKS
4.1. Kui Spordikool muudab õppemaksu kooskõlas erakooliseaduse § 22 lg 6 ning Õppelepingu üldtingimuste punktidega 2.7 kuni
2.9, loetakse muudetud õppemaksu suurus automaatselt uueks õppemaksuks ilma käesolevat õppelepingut täiendavalt muutmata.
Õppemaksu suuruse muutumisest informeerib Spordikool Õpilase esindajat kirjalikult.
4.2 Õppemaks ……. õppeaastal
4.3 Õppemaksu deklareerib
tuludeklaratsioonis

Vastavalt hinnakirjale
Nimi:
Isikukood:

5.

POOLTE ALLKIRJAD

Spordikooli esindaja

Tallinna grupp: Marius Unt (volituse alusel)
Saku grupp: Maile Mangusson (volituse alusel)

Õpilase esindaja

Leping loetakse sõlmituks VEMI´s tingimustega nõustumisega ja avalduse esitamisega ning kui spordikool on
lapse gruppi lisanud.
Lisa 1

MTÜ SPARTA SPORDISELTS SPARTA SPORDIKOOLI
ÕPPELEPINGU ÜLDTINGIMUSED
1. ÕPPETÖÖ
1.1. Õppeaasta algab 1.septembril ning kestab uue õppeaasta alguseni
järgmisel kalendriaastal.
1.2. Valdav enamus õppetööst viiakse läbi Spordikooli kasutatavates
ruumides. Õppetöö parema korraldamise eesmärgil või hädavajadusel
võib Spordikool muuta õppetöö toimumise aadressi teatades sellest
kodulehel ja/või kirjaga õpilase esindaja e-maili aadressil.
1.3. Õppetöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal või
väljaspool tööaega vastavalt Spordikooli tunniplaanile. Täiendavalt
toimub õppe- ja treeningtöö spordilaagrites või individuaalõppe korras.
1.4. Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase vanust,
kehalisi võimeid, seniseid sportlikke tulemusi, võimete ja tulemuste
arengu dünaamikat, treeningrühmade soovituslike täituvuse norme,
treeningkoormusi ja õpilaste vanuselist koosseisu.
2. ÕPPEMAKS
2.1. Spordikoolis on õppimine tasuline. Õppemaksu suurus on sätestatud
Õppelepingu punktis 4.2.
2.2. Õppemaks tasutakse Õpilase esindaja poolt Sparta Spordiseltsi
arvelduskontole (Õppelepingu punkti 1.1). Selgitusse märkida õpilase
nimi, isikukood ja periood, mille eest tasutakse.
2.3. Õppemaks tasutakse igakuiselt hiljemalt jooksva kuu 10-ks
kuupäevaks;
2.4. Esimene õppemaksu makse tasutakse õpingute alustamisel.
2.5. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest vastavalt
Lepingus ettenähtud õppekavale ja kohatasu suuruses 20€. Õppemaks ei
sisalda varustuse ja võistlustegevusega seotud kulusid. Õppelaagrite eest
tasutakse õppemaksu täiendavalt vastavalt õppetegevuses osalemisele.
2.6. Muudatused õppemaksu suuruses, tasumise korras ja õppetegevuse
perioodis kinnitab Sparta Spordiseltsi juhatus.
2.7. Õppemaksu suurust ei muudeta õppeaasta jooksul.
2.8. Õppemaksu ümberarvestust on võimalik taodelda:
2.8.1. kauem kui 2 nädalat kestva haiguse korral. Taotlemiseks tuleb
Õpilase esindajal esitada kuu jooksul avaldus ja arstitõend.
2.8.1.1. Eelnevalt makstud õppemaksu ei tagastada, see arvestatakse
ümber järgmiseks arvestusperioodiks.
2.8.1.2. Ümberarvestuse alla kuulub õppemaks.
2.8.2. Õpilase puudumisest treeningutest ette teatades kuni 2 nädalat
enne järgmise kuu algust. Taotlemiseks tuleb Õpilase esindajal esitada
sellekohane avaldus aadressile info@sparta.ee.
2.8.2.1. Ümberarvestuse alla ei kuulu kohatasu.
2.9. Ümberarvestuse aluse olemasolul tehakse ümberarvestus järgmisel
kuul jooksvaks õppeaastaks kehtestatud määraga.
2.10. Õppemaksu ei tagastata, kui Leping lõpetatakse Õpilase esindaja
algatusel või Õpilase süül seoses Lepingu rikkumisega.
3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Õpilase õigused ja kohustused
3.1.1. Õpilasel on kõik seaduse, Spordikooli põhikirja, kodukorra ja teiste
dokumentidega antud õigused.
3.1.2. Õpilane peab täitma seaduse, Spordikooli põhikirja, kodukorra ja
teiste dokumentidega õpilasele pandud kohustusi.
3.1.3. Õpilane on Spordikooli noorsportlane ja kohustub esindama
võistlustel Spordikooli.
3.2. Õpilase esindaja õigused ja kohustused
3.2.1. Õpilase esindaja on kohustatud tasuma Lepingus ettenähtud korras
õppemaksu.
3.2.2. Õpilase esindaja on kohustatud koheselt teatama kirjalikult kõigist
muudatustest isikuandmetes, mis on toodud Õppelepingu p.-des 1.2, 1.3
ja 4.3.
3.2.3. Õpilase esindaja on kohustatud esitama Õpilase spordimeditsiinilise
terviseuuringu tõendi hiljemalt jooksva õppeaasta 1.märtsiks.

3.2.3.1. Alla 11 –aastaste õpilaste puhul tuleb esitada perearsti poolt
väljastatud tervisetõend, mille alusel on õpilasel lubatud tegeleda
spordiga.
3.2.4. Õpilase võib Spordikoolist välja arvata Õpilase esindaja soovil.
Sellekohase kirjaliku avalduse esitamine toimub VEMI keskkonnas
Õpilase Spordikoolist välja arvamise etteteatamise tähtaeg on 1 kuu.
3.2.5. Õpilase esindajal on õigus saada infot Õpilase treening- ja
võistlustegevuse kohta.
3.2.6. Õpilasel on õigus esindada ka teisi spordiklubisid kui see on
kooskõlastatud Spordikooliga ning ei lähe vastuollu võistluste juhendiga.
3.2.7. Õpilase esindaja annab loa lapse pildistamiseks ja filmimiseks
eesmärgiga jagada kooli veebilehel ja sotsiaalmeediakanalites teavet kooli
tegevuste kohta või lapse saavutuste avalikult esile tõstmiseks ja
hoidmiseks kooli fotopangas.
3.3. Spordikooli õigused ja kohustused
3.3.1. Spordikool kohustub organiseerima ja läbi viima õppetööd vastavalt
EHIS-s (Eesti Hariduse Infosüsteemis) registreeritud õppekavale.
3.3.2. Spordikoolil on õigus Õpilane Spordikoolist välja arvata, kui
Spordikooli õpilane rikub süstemaatiliselt Spordikooli põhikirja, kodukorda, puudub põhjuseta õppetreeningtööst pikema aja vältel või kui
õpilase kahe järjestikuse kuu õppemaks on tasumata.
3.3.3. Spordikool on kohustatud edastama laekunud õppemaksude kohta
info Maksu- ja Tolliametile vastavalt Tulumaksuseaduse § 57¹ lõike 6
alusel.
4. MUUD TINGIMUSED
4.1. Spordikooli põhikirja, kodukorda ja teisi dokumente, millised
panevad Pooltele kohustusi või annavad neile õigusi, käsitletakse Lepingu
tingimustena.
4.2. Õppelepingu üldtingimuste punktis 4.1. nimetatud dokumendid on
avalikustatud Spordikooli koduleheküljel (www.sparta.ee) ning
nimetatud dokumentide muudatused avalikustatakse hiljemalt ühe nädala
jooksul alates muudatuste tegemisest.
4.3. Vastuolu korral Lepingus ja üldtingimuste punktis 4.1. nimetatud
dokumentides sätestatu vahel kuuluvad kohandamisele Lepingu sätted.
4.4. Lepingu muutmiseks on vajalik Poolte kirjalik kokkulepe.
4.5. Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
Konsensuse mitte-saavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti
Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
5. LEPINGU KEHTIVUS
5.1. Lepingu algus:
5.1.1 Lapsevanem liitub Spordikooliga läbi VEMI keskkonna nõustudes
tingimustega ja esitades lapse gruppi lisamiseks avalduse.
Spordikooli poolt lapse gruppi kinnitamisega loetakse õppeleping
sõlmituks.
5.2. Leping lõppeb:
5.2.1. Õpilase välja arvamisega Spordikoolist vastavalt Õppelepingu
üldtingimuste punktile 3.2.4.
5.2.2. Õpilase välja arvamisega Spordikoolist vastavalt Õppelepingu
üldtingimuste punktile 3.3.2.
5.2.3. Õpilase Spordikooli lõpetamisega vastavalt Spordikooli põhikirja
punktile 4.4.
5.2.4. Spordikooli tegevuse lõpetamisel seaduse ja Õppelepingu
üldtingimuste punktis 4.1. nimetatud dokumentidega ette nähtud
tingimustel.
5.3. Õppelepingu lõppemine ei vabasta pooli Lepingu kehtimise ajal
Lepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.
5.4. Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas
eksemplaris, millest Spordikoolile ja Õpilase esindajale jääb üks
eksemplar.

