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MTÜ SK Kati
Registrikood:
Aadress:
Arvelduskontod:
Info:

80408057
Mündi 43-8, Paide, 72719
Paide: EE352200221065374123 MTÜ SK Kati
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MTÜ SK KATI ÕPPELEPINGU ÜLDTINGIMUSED

4. LEPINGU OBJEKT JA ÕPPETÖÖ
4.1. Lepingu objektiks on MTÜ SK KATI poolt õpilasele
osutatavad treeningud Spordiklubi Kati Spordikoolis
(edaspidi Spordikool).
4.2. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab uue
õppeaasta alguseni järgmisel kalendriaastal.
4.3. Treeningud viiakse läbi Paide linna võimlas, erandina
vajadusel ka muudes Paide linna ja teistes Järvamaal
asuvates spordihoonetes, noortekeskustes ja muudes
ruumides. Vajaduse tekkimisel teavitatakse õpilasi ja
õpilaste esindajaid muudatustest.
4.4. Treeningud toimuvad üldhariduslike koolide
õppetegevuse välisel ajal või väljaspool tööaega vastavalt
Spordikooli tunniplaanile. Täiendavalt toimuvad
treeningud vajadusel suvistes spordilaagrites ja
üldhariduskoolide koolivaheaegadel.
4.5. Treeningrühmade komplekteerimisel arvestatakse
õpilase kehalisi võimeid, vanust, võimete ja tulemuste
arengu dünaamikat, treeningrühmade soovituslikke
täituvuse norme, treeningkoormusi ja õpilaste vanuselist
koosseisu. Üleminek ühelt astmelt teisele toimub
vastavalt õppekavale.
4.6. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel võib õppetöö
toimuda vaid treeneri ja õpilase esindaja kokkuleppel.
Koolivaheaegade ja riiklike pühade tõttu mitte toimunud
treeninguid ette ja järele ei tehta ja õppemaksu suurust
see ei mõjuta.
5. ÕPPEMAKS
5.1. Spordikoolis õppimine on tasuline. Õppemaks ja
õppetegevuse periood on sätestatud lepingu punktis 3.
Õppemaksu puudutav hinnakiri on avalikustatud
Spordikooli koduleheküljel www.katispordiklubi.ee.
5.2. Õppemaks tasutakse õpilase esindaja poolt MTÜ SK
KATI arvelduskontole: SWEDBANK
EE352200221065374123 (Paide treeningud) ning
EE792200221065374107 (Türi treeningud). Selgitusse
märkida õpilase nimi, treeneri nimi ja periood, mille eest
tasutakse.
5.3. Õppemaksu tasumise tähtaeg on hiljemalt jooksva
kuu 13. kuupäeval (nt septembrikuu tasu tuleb tasuda
hiljemalt 13. septembriks). Õppemaksu tasutakse
igakuiselt 10 kuud aastas (sept – mai moodustavad
üheksa kuud ning suvetasu, mis on ühe kuu tasu ja tuleb
tasuda hiljemalt 13. juuniks)
5.4. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest.
Õppemaks ei sisalda laagrite, varustuse ja teisi
võistlustegevusega seotud kulusid.
5.5. Õppetegevuse eest väljaspool lepingus sätestatud
perioodi, tasutakse täiendavalt vastavalt õppetegevuses
osalemisele.
5.6. Muudatused õppemaksu suuruses, tasumise korras ja
õppetegevuse perioodis kinnitab MTÜ SK Kati juhatus.
5.7. Õppemaksu suurust ei muudeta õppeaasta jooksul
äärmise vajaduseta.

5.8. Haiguse tõttu treeningtegevusest puudumise korral
(terve kalendrikuu), tuleb sellest õpilase esindajal
treenerile kirjalikult teada anda. Treener teavitab klubi
juhatajat ja raamatupidajat. Sellisel juhul tuleb tasuda
kohamaks suuruses 12 eurot. Arstitõendit ei nõuta.
6. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. Õpilase esindaja õigused ja kohustused
6.1.1. Õpilase esindaja on kohustatud tasuma lepingus
ettenähtud korras õppemaksu.
6.1.2. Õpilase esindaja on kohustatud koheselt teatama
kirjalikult kõigist muudatustest enda ja õpilase
isikuandmetes, mis on esitatud Spordikoolile lepingu
sõlmimisel.
6.1.3. Õpilase võib Spordikoolist välja arvata õpilase
esindaja soovil. Sellekohase kirjaliku avalduse esitab
õpilase esindaja vähemalt kahe nädalase etteteatamise
tähtajaga.
6.1.4. Õpilase esindajal on õigus Spordikoolile tasutud
õppemaksu summad enda deklareeritavast tulust maha
arvata vastavalt tulumaksuseaduse §-le 26. Selleks tuleb
esitada vajalikud andmed raamatupidajale hiljemalt
jaanuari kuu jooksul.
6.1.5. Õpilase esindajal on õigus saada treenerilt infot
õpilase treening- ja võistlustegevuse kohta.
6.2. Sk. Kati Spordikooli õigused ja kohustused
6.2.1. Spordikool kohustub organiseerima ja läbi viima
õppetööd vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemis
registreeritud õppekavale.
6.2.2. Spordikool on kohustatud edastama laekunud
õppemaksude kohta info Maksu- ja Tolliametile vastavalt
tulumaksuseaduse § 57¹ lõike 6 alusel.
6.2.3. Spordikoolil on õigus õpilane Spordikoolist välja
arvata, kui õpilane puudub põhjuseta treeningtööst
pikema aja vältel või kui õpilase kolme järjestikuse kuu
õppemaks on tasumata.
7. MUUD TINGIMUSED
7.1. Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.
Lepingu muudatus vormistatakse lepingu lisana, mida
käsitletakse käesoleva lepingu lahutamatu osana.
7.2. Poolte vahelised vaidlused lahendatakse
läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise
vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud õigusaktidele.
7.3. Lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel
juhindutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.
8. LEPINGU KEHTIVUS
8.1. Leping jõustub selle poolte poolt allakirjutamise
hetkest.
8.2. Leping on koostatud ja allkirjastatud paberkandjal
kahes juriidiliselt võrdses eksemplaris.
8.3. Õpilase esindaja tõendab, et on tutvunud kogu
lepingu sisuga ja nõustub lepingu tingimustega.
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