
AKROBAATIKAKLUBI TWISTER AKROBAATIKAKOOLI LEPING 

 

 

MTÜ Akrobaatikaklubi Twister 80329814, mis peab Erahuviala kooli  Akrobaatikakool 

Twister, asukohaga Põllu 114a Tallinn, mida esindab MTÜ Akrobaatikaklubi Twister 

seaduslik esindaja juhatuse liige Paavo Kuldkepp 36904220382 (edaspidi nimetatud Kool)  

ühelt poolt ja kooli astuja ( edaspidi Õpilane ) või tema seaduslik esindaja ( edaspidi Esindaja 

) teiselt poolt, ( koos nimetatud Pooled ) leppisid kokku alljärgnevas : 

 

1. LEPINGU EESMÄRK 

 

1.1. Lepingu eesmärgiks on sätestada Kooli ja Õpilase suhted seoses Õpilase osalemisega 

Kooli poolt korraldatavas  õppetöös. 

 

2. ÕPPETÖÖ  KORRALDUS 

 

2.1. Õppetööaasta algab 1. septembril ning kestab uue õppeaasta alguseni järgmisel kalendri-

aastal. 

2.2. Õppetöö viiakse läbi Kooli poolt kasutatavates ruumides Tallinnas. Õppetöö parema 

korraldamise eesmärgil võib Kool muuta õppetöö toimumise asukohta Kooli  poolt 

kasutatavate ruumide ja asukoha piires, sellest eelnevalt  operatiivselt etteteatades. 

Õppetöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega 

Kooli  tunniplaani alusel. 

2.3. Koolil  on õigus õppetööd  läbi viia riiklikel  pühadel ja  koolivaheajal. 

 

3. ÕPPEMAKS 

 

3.1. Õppemaksu tasumine toimub vastavalt hinnakirjale või kokkuleppel Kooliga. 

3.2. Õppemaks tasutakse sularahata arvelduse korras 9 kuu eest kokku 9 korda aastas,iga kuu 

10.kuupäevaks MTÜ Akrobaatikaklubi Twister arveldusarvele a/a AS Swedbank    

EE10220022 105 309 3209. ( septembri õppemaks kuulub tasumisele 15. septembriks ).  

3.3. Maksekorraldusel tuleb kirjutada selgitusse: arve number ja õppegrupp. 

Palume arvete tasumisel lisada kindlasti oma VIITENUMBER! (arvel olemas) 

Õppemaks tuleb tasuda vastavalt kooli poolt saadetud arvete alusel. 

3.4. Õppemaksu  tasumise tähtajad on: 

 tasudes õppemaksu igakuiselt-  jooksva  kuu eest  10. kuupäevaks ( septembri õppemaks 

kuulub tasumisele 15. septembriks ); 

 tasudes aasta  õppemaksu- õppelepingu sõlmimisest 10 kalendripäeva jooksul 

Õpilasel on õigus saada maksesoodustust 4-9 kuu eest tasumisel – 10% õppemaksust. 

Õpilasel on õigus saada maksesoodustust vastavalt esitatud avaldusele ja Kooli juhatuse                

otsusele. 

3.5. Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest. Kuutasu ei sõltu 

treeningkordade arvust. Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel lapsevanema 

loaga või arstitõendiga üle kolme nädala,siis maksab ta puudutud aja eest 50% õppemaksu 

summast. 

Tasaarvestus tehakse järgmisel kuul kooskõlastatult Kooli juhtkonnaga.Kuni kolmenädalase 

puudumise korral säilib õppemaks 100%. Ilma tõendita soodustus ei kehti. 

Õpilase pikemaajalise haiguse korral palume sellest koheselt kirjalikult teada anda rühma 

juhendajale või Koolile. 

3.6. Õppemaks ei sisalda laagrite, varustuse ja võistlustegevusega seotud  kulusid. 



 

 

4. POOLTE  ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

4.1. Kool  kohustub looma tingimused erahuvihariduse omandamiseks vastavalt Eesti 

Hariduse Infosüsteemis registreeritud  õppekavale ( õppekava nr.110709 ) ning lähtudes Kooli 

suunitlusest. 

4.2. Õpilane või Õpilase esindaja kohustub järgima Koolis kehtestatud eeskirju ja 

informeerima Kooli käesolevas Lepingus märgitud Õpilase  või tema esindaja 

kontaktandmete muutumisest. 

4.3. Õpilane või/ja Õpilase esindaja kinnitab, et talle on tutvustatud Kooli õppekava, 

Õppeaasta tunniplaani ning Õppemaksu tasumise korda ning ta aktsepteerib nimetatud kordi. 

Õpilane või tema esindaja kohustuvad parema  koostöö ning kiirema  infovahetuse nimel 

hoidma ennast kursis Kooli kodulehel avaldatava infoga  veebiaadressil: www.sktwister.ee 

4.4. Õpilase esindajal on õigus Koolile tasutud õppemaksu summad enda deklareeritavast 

tulust maha arvata vastavalt Tulumaksuseaduse §26. 

Kool on kohustatud edastama laekunud õppemaksude kohta info Maksu- ja Tolliametile 

vastavalt Tulumaksuseaduse § 57¹ lõike 6 alusel. 

4.5. Koolil on õigus Õpilane Koolist välja arvata, kui Kooli õpilane rikub süstemaatiliselt 

Kooli põhikirja,  kodukorda, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel või kui 

õpilase kolme järjestikuse kuu õppemaks on tasumata. 

 

 

 

 

5.LEPINGU KEHTIVUS JA ÜLESÜTLEMINE 

 

5.1. Leping  jõustub Poolte poolt antud kinnituse hetkest VEMI programmis ja lõpeb vastavalt 

punktidele 5.2.- 5.4.  

5.2. Pooltel on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada või muuta  Poolte kokkuleppel, teatades 

sellest teisele Poolele kirjalikult e-postile info@sktwister.ee vähemalt 30  päeva ette. 

5.3. Koolil  on õigus Leping ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada  kui Õpilane või tema 

esindaja on teinud selleks kirjaliku avalduse või kui Õpilne või tema esindaja ei täida 

Lepingust ja seadusest tulenevaid  kohustusi. 

5.4. Õpilasel või tema esindajal  on õigus Leping lõpetada sellekohase kirjaliku avalduse 

esitamisel kahenädalase etteteatamise tähtajaga. Lepingu  lõpetamine ennetähtaegselt ei 

vabasta Õpilast kohustusest täita  Lepingu kehtimise ajal Lepingust tekkinud kohustuste 

täitmisest. 

 

 

6.MUUD  TINGIMUSED 

Lepinguga seotud teated edestatakse telefoni või e-posti teel, v.a. teated millele on ettenähtud 

kirjalik vorm . 

Kooli põhikirja, kodukorda ja teisi  dokumente, mis panevad pooltele kohustusi või annavad  

õigusi, käsitletakse Lepingu tingimustena. 

Kõik Lepingust tulenevad vaidlused ja erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. 

Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Tallinna Linnakohtus. 

 

 

 


