HUVIKOOLI KOHA KASUTAMISE LEPING NR

L2020.........

Tallinnas, ...... ................. 202....a.
Emma Stuudio MTÜ (edaspidi ÕPPETEENUSE OSUTAJA), registrikoodiga 80581169,
keda esindab Edvi Tõnisson, kes tegutseb põhimääruse alusel ja õppur/alaealise õppuri
vanem, eestkostja või hooldaja (nimi)………………………………………………………….,
isikukoodiga..........................................., (edaspidi ÕPPETEENUSE OSTJA) keda koos ja
ühiselt nimetatakse POOLTEKS, sõlmisid õppurikoha kasutamiseks alljärgneva lepingu:
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Lepingu eesmärgiks on sätestada õppekoha kasutamise tingimused ja poolte õigused
ning kohustused.
1.2. Huvikooli kohta kasutab ......................................................(nimi, edaspidi nimetatud
ÕPPUR), isikukood ........................................, kes on kinnitatud huvikooli juhtaja
käskkirjaga huvikooli nimekirja ning selle tulemusena on ÕPPETEENUSE OSTJA
sõlminud käesoleva lepingu.
1.3. ÕPPUR alustab õpinguid ÕPPETEENUSE OSUTAJA poolt korraldataval(s)
Tantsukooli erialal / ringis ...... ..................... 202....a.
1.4. Lepingu poolte õigused ja kohustused tulenevad Huvikooli seadusest,
ÕPPETEENUSE OSUTAJA põhimäärusest ning käesolevast lepingust.
2. ÕPPETÖÖ KORRALDUS
2.1. Õppetööd korraldatakse Tantsukooli (huviala) õppekava alusel.
2.2. Õppeperiood algab 11. septembril ja kestab 31. maini.
2.3. ÕPPETEENUSE OSUTAJA ei asenda õppetundi, millest ÕPPUR on puudunud.
3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1.
ÕPPETEENUSE OSUTAJA kohustub:
3.1.1. võimaldama huvialaõppe kohast tegevust/õpet õppekavas määratud mahus;
3.1.2. kindlustama järelevalve ÕPPURI tegevuse ja ohutuse üle huvikoolis viibimise
ajal;
3.1.3. esitama arve õppetasu kohta ÕPPETEENUSE OSTJA
e-postile...................................................................iga kuu esimesel kuupäeval
(nt. oktoobri kuumaksu arve saadame 1. oktoobril);
3.1.4. teatama ÕPPURI huvikooli nimekirjast välja arvamisest;
3.1.5. informeerima ÕPPETEENUSE OSTJAT õppekorraldustest ja selle
muudatustest ja õppetasust ………………………...............................................
...............................................................................................................................
(õppeteenuse ostja nimi, telefon, e-post).
3.2.
ÕPPETEENUSE OSTJA kohustub:
3.2.1. järgima huvikooli kodukorda ja teisi ÕPPETEENUSE OSUTAJA õppetöö
korraldust reguleerivaid haldusakte;
3.2.2. tasuma õppetasu käesoleva lepingu punktis 4 sätestatud korras;
3.2.3. teavitama huvikooli õppuri elukohaandmete muudatustest;
3.2.4. ÕPPURI lahkumisel huvikoolist esitama kirjaliku avalduse vähemalt 30
päeva enne lahkumist, vastasel korral kohustub ÕPPETEENUSE OSTJA
maksma õppetasu terve kuu eest.

4. ÕPPETASU
4.1. Õppetasu kehtestab ÕPPETEENUSE OSUTAJA. Õppetasu ei muudeta
õppeperioodi kestel. Õppetasu suurus ringis on ......... EUR/ kuu.
4.2. ÕPPETEENUSE OSTJA kohustub õppetasu tasuma kuu kaupa ette 5. (viiendaks)
kuupäevaks. ( nt. oktoobri tasu 5.oktoobriks). Õppeteenuse eest esitab arve Emma
Stuudio MTÜ ning arve tasumine toimub Emma Stuudio MTÜ arveldusarvele.
4.3. Tasaarveldus õppetasu osas tehakse juhul kui õppetööd ei ole toimunud ÕPPURI
haiguse tõttu vähemalt 14 kalendripäeva ( alus: alaealisel seadusliku esindaja/õppuri
kirjalik avaldus ning arsti tõend).
2-nädalat puudumist =15% õppetasust
3-nädalat puudumist =25%õppetasust
4-nädalat puudumist = 50% õppetasust
4.4. Kui ÕPPETEENUSE OSTJA ei pea kinni punktis 4.2. toodud tähtajast õppetasu
tasumiseks on ÕPPETEENUSE OSUTAJAL õigus lisada ÕPPETEENUSE
OSTJA kuumaksule 10 EUR (kümme eurot).
4.5 Huvikoolis osalemise tundide arvu vähemaks saab muuta vaid teatades 1
(üks) kuu ette kirjaliku avalduse alusel, vastasel korral jääb kuumaksuks huvikooli
koha kasutamise lepingust tulenev kuumaks.
4.6 ÕPPURI tundidest puudumine v.a punktis 4.3. nimetatud juhul ei vabasta õppetasu
maksmise kohustusest.
5. LEPINGU LÕPETAMINE
5.1. Käesolev leping lõpeb:
5.1.1 ÕPPURI huvikoolist väljaarvamisel õppuri või vanema avalduse alusel, millest
ÕPPUR või alaealise ÕPPURI puhul ÕPPURI vanem kohustub huvikooli
juhatajale avalduse omal soovil huvikoolist lahkumiseks esitama hiljemalt 30
päeva enne huvikoolist lahkumist.
5.2. Huvikooli algatusel ÕPPURI huvikoolist välja arvamisega:
5.2.1 mitterahuldavate õpitulemuste tõttu;
5.2.2. kui ta on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui kaks kuud;
5.2.3 huvikooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;
5.2.4 õppetasu võlgnevuse korral.
5.3. Huvikooli lõpetamisel.
6. LÕPPSÄTTED
6.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel, kui
kokkulepet ei saavutata lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.
6.2. Lepingu muutmine vormistatakse lepingu lisana.
6.3. Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise korral kannavad pooled vastutust
vastavalt kehtivale õigusaktidele.
6.4. Leping on koostatud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest
kummalegi poolele jääb üks lepingu eksemplar.
6.5. Leping jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib kuni 31.05.2021.a.
Poolte rekvisiidid:
Emma Stuudio MTÜ
(Õppeteenuse osutaja)
Metsavahi põik 2, Tallinn, 11911
53756746, www.agentuurevita.ee
info@agentuurevita.ee

………………………………………..
(Õppur/Õppuri esindaja)
……………………………......…..(aadress)
…………………………………….(telefon)
…………………………….………..(e-post)

………………………................
(allkiri)

………………………………………………
(allkiri)

