Õppeleping
MTÜ Iluuisutamisklubi Tartu (Tartu Uisukool), äriregistri kood 80253407 (edaspidi Kool),
keda esindab digitaalse volituse alusel Kersti Kull, ühelt poolt ja õpilase seaduslik esindaja
(VEMI e-uisukooli registreeritud kasutaja, edaspidi Esindaja) teiselt poolt (edaspidi koos
nimetatud Pooled), leppisid kokku alljärgnevas:
1. Lepingu objekt
1.1 Kool kohustub õppeaasta jooksul andma õpilasele heatasemelist iluuisutamisalast koolitust
vastavalt Haridusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavale ning Esindaja kohustub selle
eest käesolevas lepingus (edaspidi Leping) sätestatud korras tasuma.
2. Õppetöö
2.1 Õppeöö toimub õppeaasta jooksul, mis Tartu õppekohas algab 15. augustil ja lõpeb 15.
juunil, Viljandi õppekohas algab 1. septembril ja lõpeb 31. mail;
2.2 Õppetöö toimub vastavalt Kooli õppekavale ning põhikirjale;
2.3 Õppetöö läbiviimise kohtadeks on Lõunakeskuse Liuväli, aadressiga Ringtee 75a, Tartu,
ning alates 2014/15 õppeaastast Viljandi Jäähall, aadressiga Puidu 8, Viljandi. Koolil on
õigus õppetöö läbiviimise asukoht üle viia mõnda teise õppetööks sobivasse kohta teatades
sellest Esindajale 30 päeva ette.
3. Õppetasu
3.1 Õppetasu suurus terve õppeaasta jooksul on määratud Kooli ametliku hinnakirja alusel
(www.iktartu.ee). Kui õpilane puudub haiguse tõttu kuni 2 nädalat, siis maksekohustus ei
muutu. Kui õpilane osaleb treeningutel kuu jooksul vähem kui 2 nädalat, tuleb maksta 50%
kuutasust (ümardades ülespoole täissummani). Kui õpilane puudub treeningutelt terve kuu,
tuleb tasuda kohamaks, mis on samuti määratud Kooli hinnakirjas. Kuutasu
ümberarvutamine toimub arstitõendi esitamisel treenerile;
3.2 Esindaja kohustub tasuma õppetasu jooksva kalendrikuu eest sama kuu 15. kuupäevaks
MTÜ Iluuisutamisklubi Tartu arveldusarvele 221051518634 Swedbank. Õppetasu
tasumisega viivitamisel on Koolil õigus nõuda viivist 0,2% tasumata summalt päevas;
3.3 Koolil on lisaks õppetasule õigus Esindajalt taotleda täiendavate maksete tasumist
treeninglaagri, võistluste või muu ürituse kulude katteks. Juhul, kui Esindaja nimetatud
makseid tähtaegselt ei tasu, on Koolil õigus õpilast üritusele mitte lubada;
3.4 Kui Kooli õpilane puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel või kui õpilase
kolme järjestikuse kuu õppemaks on tasumata, on Koolil õigus Leping ühepoolselt lõpetada
ning õpilane Koolist välja arvata;
3.5 Kooli direktor võib oma korraldusega Esindaja ajutiselt õppemaksust tasumise kohustusest
vabastada või õppemaksu suurust vähendada.
4. Muud tingimused
4.1 Õpilase osavõtt õppetööst, samuti treeninglaagritest, võistlustest ning muudest üritustest on
vabatahtlik.
5. Lepingu lõpetamine
5.1 Koolil on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada, kui:

•
•
•
•

Ilmnevad Lepingu punktis 3.4 nimetatud asjaolud;
Õpilane ei võta järjekindlalt õppetööst osa või häirib õppetööd;
Õpilane käitub vägivaldselt või lugupidamatult kaasõpilaste, lapsevanemate või
treeneritega;
Õpilane või Esindaja kahjustab oma käitumisega Kooli mainet.

5.2 Leping lõpeb ennetähtajaliselt 30 päeva möödumisel Esindaja vastavasisulise kirjaliku
avalduse esitamisest Kooli direktorile.
6. Vääramatu jõud
6.1 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);
6.2 Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte
asukoha haldusüksuses, sõda, õigusakti, mis oluliselt takistab käesoleva Lepingu täitmist või
muud Lepingus loetlemata asjaolu, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad Vääramatu jõuna;
6.3 Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu
asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt teisele poolele teatama.
7. Lõppsätted
7.1 Lepingu muutmine toimub Poolte kirjalikul kokkuleppel. Lepingu lisad on Lepingu
lahutamatuteks osadeks;
7.2 Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel
Tartu Linnakohtus;
7.3 Leping kehtib kuni jooskva õppeaasta lõpuni. Leping pikeneb automaatselt õppeaasta kaupa,
kui pool ei teata hiljemalt 10 päeva enne õppeaasta algust teisele poolele kirjalikult, et ei
soovi jätkata Lepingut järgneval õppeaastal;
7.4 Leping on allkirjastatud kahes võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Koolile,
teine Esindajale.
7.5 Lepingu allkirjastamisega kinnitab Esindaja, et on tutvunud Kooli põhikirja ja õppekavaga.

