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 VÕIMLEMISKLOOLI  ILVES  ÕPPELEPINGU  ÜLDTINGIMUSED 

 

 
1. ÕPPETÖÖ 

 

1.1. Õppeaasta jagatud kaheks perioodiks ja sõltub õpperühma astmest                                                                      

-  eelkooli rühmad: 1 september kuni  31. mai 

-  põhikooli rühmad: 1. august kuni 30. juuni 

Lisaks on ettenähtud täiendkoolitus – kuni 30 päeva. Täiendkoolitusel osalemine annab järgmisesse rühma 

üleviimisel eelise. 

1.2. Õppetöö viiakse läbi adresil  Anne 63 Tartu Hansa kool. 

1.3 Õppe- ja kasvatustöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool 

tööaega. 

1.4. Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase kehalisi võimeid, vanust, seniseid sportlikke tulemusi, 

võimete ja tulemuste arengu dünaamikat, treeningrühmade soovituslikke täituvuse norme, treeningkoormusi ja 

õpilaste vanuselist koosseisu.  

 

2. ÕPPEMAKS 

 

2.1. Võimlemisklubis on õppimine tasuline. Õppetegevuse periood on sätestatud punktis 1.1. Õppemaksu 

puudutav hinnakiri on avalikustatud Võimlemisklubi koduleheküljel   

 (http: www.ilvesevk.com) . 

2.2. Õppemaks tasutakse Õpilase esindaja poolt MTÜ Võimlemiskooli ILVES arvelduskontole  

EE372200221058534035 Swedbank. Selgitusse märkida õpilase nimi ja periood mille eest tasutakse. 

2.3. Õppemaksu tasumise tähtajad on: 

2.3.1.Tasudes õppemaksu igakuiselt – jooksva kuu eest 10-ndaks kuupäevaks. 

2.3.2. Kui Õpilase esindaja mingil põhjusel soovib maksetähtaega muuta, tuleb tal esitada Võimlemiskool 

ILVES direktorile kirjaliku avalduse, kus on märgitud soovitud õppemaksu tasumise kuupäev. 

2.3.3 Kui klubis õpivad ühest perest mitu last, siis tasuda igakuiselt iga pere järgneva lapse eest 50% vähem. 

2.4. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest. Õppemaks ei sisalda laagrite, varustuse ja 

võistlustegevusega seotud  kulusid. 

2.5. Juhul, kui õpilane ei võta osa õppetööst suvekuudel (juuni, juuli, august), on lapsevanem kohustatud tasuma 

kohamaksu 20 EUR sõltumata õppeperioodist, et säilitada koht õpperühmas. 

2.6. Õppetegevuse eest väljaspool p.1.1. sätestatud perioodi tasutakse täiendavalt vastavalt õppetegevuses 

osalemisele. 

2.7. Muudatused õppemaksu suuruses, tasumise korras ja õppetegevuse perioodis kinnitab Võimlemiskooli 

ILVES juhatus. 

2.8. Õppemaksu mittetähtaegsel tasumisel on Võimlemisklubil õigus nõuda viivist 0,5 % tähtaegselt tasumata 

treeningtasu summast iga viivitatud päeva eest. 

2.9. Juhul kui Õpilase elukoht on Eesti elanikeregistri andmetel Tartu või Tartu vald  ning õpilase seaduslik 

esindaja ei kinnita selleks ettenähtud portaali või kohaliku omavalitsuse kaudu soovi määrata kohaliku 

omavalitsuse poolt makstav sporditegevuse toetus MTÜ Võimlemiskoolile ILVES, siis on Koolil õigus tõsta 

Õpilase õppemaksu 10% võrra.  
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2.10. Õppemaksu ei tagastata, kui Leping lõpetatakse Õpilase esindaja algatusel või Õpilase süül seoses        

Lepingu rikkumisega. 

2.11. Õppemaksu ei arvestata ümber juhul kui õpilane puudub mingil põhjusel treeningutest.  

2.12. Uue Õppelepingu sõlmimisel Võimlemiskoolile tasutakse 15,00 eurot Lepingu vormistamise eest. 

 

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

3.1. Õpilase õigused ja kohustused 

3.2. Õpilasel on kõik seadusega, Võimlemiskooli põhikirjaga, sisekorra eeskirjadega ja teiste dokumentidega  

antud õigused. 

3.3. Õpilane peab täitma seadusega, Võimlemiskooli põhikirjaga, sisekorra eeskirjadega ja teiste 

dokumentidega õpilasele pandud kohustusi. 

3.4. Õpilane on Võimlemiskooli ILVES noorsportlane ja kohustub esindama võistlustel Võimlemisklubi. 

3.5. Õpilase esindaja õigused ja kohustused 

3.6. Õpilase esindaja on kohustatud tasuma Lepingus ettenähtud korras õppemaksu. 

3.7. Õpilase esindaja on kohustatud koheselt teatama kirjalikult kõigist muudatustest enda ja Õpilase 

isikuandmetes. 

3.8. Õpilase võib Võimlemisklubist välja arvata Õpilase esindaja soovil. Sellekohase kirjaliku avalduse esitab 

Õpilase esindaja kahe nädalase etteteatamise tähtajaga. 

3.9. Võimlemisklubi õigused ja kohustused 

3.10. Võimlemisklubi kohustub organiseerima ja läbi viima õppetööd vastavalt õppekavale. 

3.11. Võimlemisklubil on õigus Õpilane Võimlemisklubist välja arvata, kui Võimlemisklubi õpilane rikub 

süstemaatiliselt Võimlemiskooli põhikirja, sisekorra eeskirju, puudub põhjuseta õppetreeningutööst pikema aja 

vältel või kui õpilase kolme järjestikuse kuu õppemaks on tasumata. Samuti Võimlemisklubil on õigus välja 

arvata Õpilast Võimlemiskoolist Õpilase esindaja ebaviisaka käitumise tagajärjel treeneri ja/või Võimlemisklubi 

suhtes. 

3.12. Võimlemisklubi on kohustatud edastama laekunud õppemaksude kohta info Maksu- ja Tolliametile 

vastavalt Tulumaksuseaduse § 57¹ lõike 6 alusel. 

4. MUUD TINGIMUSED 

4.1. Võimlemisklubi põhikirja, sisekorra eeskirjad ja teisi dokumente, millised panevad Pooltele kohustusi või 

annavad neile õigusi, käsitletakse Lepingu tingimustena. 

4.2. Punktis 4.1. nimetatud dokumentide muudatused avalikustatakse hiljemalt ühe nädala jooksul alates 

muudatuste tegemisest. 

4.3. Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse mitte-saavutamisel lahendatakse 

erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. 

5.  LEPINGU KEHTIVUS 

5.1. Leping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamise hetkest. 

5.2. Leping lõppeb võimlemisklubi lõpetamisel või: 

5.2.1. Õpilase välja arvamisega Võimlemisklubist vastavalt  õppelepingu üldtingimuste punktile 3.8. 

5.3. Õpilase välja arvamisega Võimlemisklubist vastavalt õppelepingu üldtingimuste punktile 3.11.  

5.4. Võimlemisklubi tegevuse lõpetamisel seaduse ja punktis 4.1. nimetatud dokumentidega ette nähtud 

tingimustel. 

5.5. Lepingu lõppemine ei vabasta pooli Lepingu kehtimise ajal Lepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest. 

5.6. Lepingu lõppemine ei vabasta pooli Lepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest ( p.2.5 ), kui eelnev 

leping oli lõpetatud suvekuude perioodiks ja sõlmitud alates sama õppeaasta septembrist. 

5.7. Leping on koostatud kahes võrdses juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest Võimlemisklubile ja 

Õpilase esindajale jääb üks eksemplar. 


