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MTÜ Jalgpalliklubi Tabasalu, registrikoodiga 80350798 (edaspidi Jalgpallikool), ja Jalgpallikooli
jalgpallitreeningutel (Treeningud) osaleva õpilase (edaspidi Õpilane) seadusliku esindaja (edaspidi
Esindaja) vaheliste suhete reguleerimiseks (edaspidi Üldtingimused).
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JALGPALLIKOOLI ÕIGUSED JA KOHUTSUSED
Jalgpallikool kohustub jalgpallitreeninguid läbi viima alates lepingu sõlmimise hetkest 1-4
treeningut nädalas (v.a. 3 nädalane suvevaheaeg). Juhul kui treeningute läbiviimine on
takistatud erakorralistel asjaoludel, korraldab Jalgpallikool ärajäänud treeningud esimesel
võimalusel. Edasilükatud treeningute eest tasu ei tagastata.
1.1.1
Koolieelikud 1-2 treeningut nädalas
1.1.2
Esimese klassi lapsed 2-3 treeningut nädalas
1.1.3
Teise klassi ja vanemad poisid 3-4 treeningut nädalas
1.1.4
Teise klassi ja vanemad tüdrukud 2-3 treeningut nädalas
Jalgpallikool kohustub läbi viima treeninguid jalgpalli erialal kvalifitseeritud treenerite
juhendamisel ning Jalgpallikooli poolt kinnitatud õppekavade alusel.
Jalgpallikool kohustub viima läbi treeninguid viisil, mis vähendab, ohtu Õpilase tervislikule
seisundile, miinimumini.
Jalgpallikoolil on õigus kasutada Õpilase fotosid Jalgpallikool infokanalites (N: veebileht,
facebook, youtube jms.) ja avalikus meedias viisil, mis ei kahjustaks Õpilase ja Esindaja
mainet.
Jalgpallikoolil on õigus kasutada Õpilase isikuandmeid ja fotosid seoses treeningute ja
võistluste registreerimistoimingutega.
Jalgpallikoolil on õigus esitleda sponsorite logosid ja tekste Õpilase treening- ja
võistlusriietusel.
ESINDAJA KOHUSTUSED
Informeerima Jalgpallikooli kirjalikult Õpilase tervislike erivajaduste olemasolust avalduse
esitamisel, kuid mitte hiljem, kui Õpilase esimese treeningtunni alguseks;
Tasuma treeningtundide eest vastavalt Jalgpallikoolis kehtivale hinnakirjale , mis on
kinnitatud volinke koosoleku poolt ja avaldatud kodulehel www.tabasalujk.ee/hinnakiri ;
Hoidma heaperemehelikult Jalgpallikooli vara ning tagama selle heaperemeheliku hoidmise
ka Õpilase poolt;
Täitma Jalgpallikooli kodukorda, mida tutvustab treener või Jalgpallikooli juhtkond, ning
tagama kodukorra tutvustamise Õpilasele ja täitmise Õpilase poolt. Kodukord on avaldatud
Jalgpallikooli kodulehel www.tabasalujk.ee/kodukord .
Hüvitama Jalgpallikooli varale Õpilase ja/või iseenda poolt süüliselt tekitatud ning
põhjendatud kahju täies ulatuses.
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Õppetasu tasub Esindaja ülekandega arvelduskontole EE351010220214598220 vastavalt
väljastatud arvele.
Õppetasu ei sisalda tasu treeninglaagrite, välisreiside, turniiride osavõtutasu, majutuse ja
toitlustuse ning isiklike treeningvahendite eest. Klubi juhatus võib erandkorras otsustada
erinevate kulude kompenseerimist.
Õppetasud on üldjuhul kehtestatud kalendriaastaks, va. üldtingimuste punktis 3.7.
nimetatud juhul.
Juhul kui kohalik omavalitsus alandab või loobub õppetasu arvutamise aluseks olevast
kohaliku omavalitsusüksuse toetussummast, on Jalgpallikoolil õigus vastavalt toetuse
muutusele suurendada Lepinguga kokkulepitud õppetasu suurust ka kalendriaasta keskel.
Õppetasu mittetähtaegsel tasumisel on Jalgpallikoolil õigus nõuda viivist 0,2 % tähtaegselt
tasumata õppetasu summast iga viivitatud päeva eest.
Õppetasu tasutakse lepingus sätestatud Jalgpallikool arveldusarvele viisil, mis kindlustab
õppetasu laekumise hiljemalt tähtajal.
Juhul kui Õpilane puudub treeningult vähemalt 2 nädalat mõjuva põhjuse tõttu, ning
Esindaja esitab sellekohase kirjaliku avalduse 2 nädala jooksul pärast puudumist, arvestab
Jalgpallikool vastava osa õppetasust maha järgnevatel perioodidel.
Esindajal on õigus taotleda õppemaksu vähendamist, saates vabas vormis avalduse
Jalgpallikooli juhatusele. Otsusest taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta
teavitatakse Esindajat kirjalikult hiljemalt 1 kuu peale avalduste laekumise tähtaega.

4 TEENUSE KEHTIVUS
4.1
Teenuse pakkumine algab õpilase vastuvõtmisest noorliikmeks klubi juhatuse poolt. Õpilase
vastu võtmiseks esitab lapsevanem allkirjastatud üldtingimused ja avalduse klubi
juhtkonnale paberil- või digitaalselt allkirjastatult. Avalduse planket ja üldtingimused on
avaldatud kodulehel www.tabasalujk.ee/klubiga-liitumine.
4.2
Esindajal on õigus Teenusest loobuda igal ajal, teavitades sellest Jalgpallikooli kirjalikult
vähemalt 30 kalendripäeva ette.
4.3
Jalgpallikoolil on õigus Teenuse pakkumist piirata või lõpetada alljärgnevatel juhtudel,
teatades sellest Esindajale kirjalikult ette vähemalt 14 kalendripäeva:
4.3.1
Esindaja ei täida Üldtingimusi, sh ei teavita Õpilase erivajaduse olemasolust ja/
või ei täida maksmise kohustust;
4.3.2
Õpilane segab oma käitumisega treeningtööd ning teisi Õpilasi, mis takistab
treeningtöö edukat läbiviimist;
4.3.3
Jalgpallikool lõpetab oma tegevuse või Teenuse pakkumise.
4.4
Teenuse lõppemine ei vabasta Esindajat Teenuse osutamise ajal tekkinud kohustuse
täitmisest.
4.5
Üldtingimuste muutmisest teavitatakse Esindajat vähemalt 30 kalendripäeva ette.
4.6
Erimeelsused Üldtingimuste osas lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse
mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele
seadustele.

ÕPPETASUD
Õppetasu hinnakiri on avaldatud Jalgpallikool kodulehel www.tabasalujk.ee/hinnakiri
Õppetasu koosneb Jalgpallikooli teenustasust, millest on maha arvatud kohaliku
omavalistuse poolt sporditegevuseks antav toetus.
Jalgpallikoolil on õigus volinike koosoleku otsusega rakendada suuremat treeningtasu
Õpilastele, kelle kohaliku omavalitsuse toetus ei ole määratud MTÜ Jalgpalliklubi Tabasalu.
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