Lepingu üldtingimused ja seletused
Allolevad üldtingimused kajastuvad igas lepingus, mis Kool sõlmib Lapsevanemaga.
Lisaks on lepingutes kirjas ka selliseid punkte, mis on vajavad kajastamist konkreetsete
õpilaste puhul. (nt.tasemest või vanusest tingitud)
Igale lepingut sõlmida soovijale saadetakse Leping e-mailile tutvumiseks. Seejärel on vajalik
täita lüngad, digitaalselt allkirjastada ja tagastada Kooli e-mailile kool@veskimetsa.ee. Lepingu
võib tagastada ka paberkandjal. Seejärel allkirjastatakse see Kooli poolt ja saadetakse
Lepingus näidatud e-mailie.
Leping sõlmitakse 1. (üheks) õppeaastaks, mis algab 1.oktoobril ja lõppeb 30.septembril
järgneval aastal. Lepingut saab sõlmida ka õppeaasta keskel, kuid kõik lepingud lõppevad
30.septembril.
Lepingut pikendatakse Lisaga, mille Kool saadab eelnevalt lapsevanemale tutvumiseks ja
allkirjastamiseks. Kool võib Lepingut mitte pikendada, kui a)eelneval õppeaastal on pidevalt
arved õigeaegselt tasumata; b)koolis ei piisa õppekohtasid; c)erijuhud
Lepingut on võimalik peatada või katkestada saates eelnevalt sellekohase avalduse Kooli emailile. Avalduse peab saatma 1 kuu enne soovitud Lepingu peatamist/katkestamist.
Välistatud pole erandjuhud, nt.ootamatu haigus, vanemate komandeering jne, kus vastav
avaldus esitatakse vahetult enne algavat kalendrikuud.
Punktid, mis on kirjas Lepingutes:
•

Kool kohustub andma Õpilasele ratsutamise praktilist ja teoreetilist õpet vastavalt
Haridus- ja Teadusministeeriumi Infosüsteemis registreeritud õppekavale (õppekava kood
141832), tunniplaanile ja vastava grupi tasemele.

•

Õpilane kohustub õppe eest Koolile maksma õppemaksu lepingus sätestatud korras ning
täitma Kooli sisekorraeeskirju, millega tutvumist kinnitab Õpilane oma allkirjaga käesoleval
lepingul.

•

Õpilane ja Õpilase esindaja kinnitavad, et nad on teadlikud õppetöö ja hobustega
tegelemise käigus esineda võivatest õnnetustest ning traumadest.

•

Minimiseerimaks
ohte
hobustega
tegelemisel
kohustub
Õpilane
lisaks
sisekorraeeskirjadele järgima kõiki Kooli ja Veskimetsa Ratsakeskuse töötajate ja
esindajate poolt antud korraldusi ning jälgima hoolikalt, et tema tegevus, ei tekitaks ohtu
iseendale, teistele Õpilastele, hobustele ja muudele isikutele ning Kooli, Ratsakeskuse ja
muude isikute varale.

•

Õpilane kohustub aktiivselt osalema Kooli ja Ratsakeskuse õppetöös ning igapäevaelus.
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•

Lapsevanematel, kelle laps on registreeritud Tallinna elanike registris, on kohustus
määrata oma lapse spordiklubi Tallinna Spordi- ja Noorsooametis
SA Tallinna
Ratsaspordikooli kasuks.
Õppetöö korraldus

•

Perioodil 1.oktoobrist kuni 31. maini toimuvad ratsutamis- ja teooriatunnid.

•

Perioodil 1. juuni kuni 30. september toimub õppetöö praktiliste tundide ja/või
treeninglaagritena.

•

Õpilane määratakse Kooli poolt õppegruppi vastavalt oma tasemele.

•

Õppetöö toimub vastavalt Kooli poolt kinnitatud tunniplaanile. Koolil on õigus teha
muudatusi tunniplaanis, muuhulgas jätta ära tunde riigipühadel, vääramatu jõu ning
muude Koolist sõltumatute asjaolude, sealhulgas hobuste haigestumine, talli garantiini
jms. tõttu. Muudatustest tunniplaanis teavitatakse Õpilasi informatsiooniga Ratsakeskuse
infostendil ja Kooli kodulehel www.ratsaspordikool.ee .

•

Õppetöö läbiviimise kohaks on Tallinna Ratsaspordikool asukohaga Veskimetsa
Ratsakeskus aadressil Paldiski mnt 135, Tallinn. Võttes arvesse kavandatavaid ehitustöid
Veskimetsa Ratsakeskuses võib Kool ehitustööde teostamise ajal viia õppetööd läbi mujal
õppetööks sobivas kohas.

•

Õppetöö sujuvamaks läbiviimiseks kohustub lapsevanem koheselt teatama Koolile
kontaktide (e-maili aadress, mob. numbrid) muutused, kui need tekivad. Toimivad
kontaktandmed on vajalikud võimaliku kiire info edastamiseks.
Õppemaks, selle tasumise kord ning õppemaksust vabastamine

•

Õppemaksu arvestatakse kalendrikuude lõikes.

•

Õppemaks koosneb koolimaksust ja kuumaksust.
➢ Koolimaks on summa, mis tasutakse igakuiselt olenemata, kas õpilane osaleb
ratsutamistundides või mitte. Koolimaks sisaldab teoreetilist õpet ja kohamaksu.
(koolimaksu summa teatatakse septembriks)
➢ Kuumaks sisaldab tasu ratsutamistundide eest. Kuumaksu summa on võimalik valida
Kooli
hinnakirjast
vastavalt
Õpilase
soovile
ja
võimalustele.
Kuumaksule võib lisanduda hobuse rendi tasu, kui õpilane osaleb võistlustel
Ratsakeskuse tunnihobusel. Vastav info on leitav Kooli Hinnakirjast.
Õpilased, kes osalevad ratsutamistundides erahobustel, kuumaksu tasuma ei pea.
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➢ Lisaks võib õpilane võtta eratunde ja osaleda lisaks üksikutes ratsutamistundides ning
nende tundide tasu lisatakse arvele. Kõigile arvetel kajastuvatele summadele kehtib
tulumaksusoodustus (v.a.kooliriietus, kui õpilane soovib seda soetada)
•

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu

•

Õppemaksust tagastatakse tulumaks vastavalt tulumaksuseaduse § 26-le. Vastava info
edastab Maksuametile Kool.

•

Õpilane tasub õppemaksu jooksva kuu 10-ndaks kuupäevaks või arvel näidatud tähtajaks
Kooli pangakontole või sularahas kassasse. Kool väljastab Õpilasele arve kas e-postiga või
paberkandjal vastavalt Õpilase esindaja pool avaldatud soovile. Õpilane võib soovi korral
tasuda õppemaksu ettemaksuna kvartali või poolaasta eest infomeerides sellest eelnevalt
oma treenerit.

•

Kui Õpilane ei ole tähtajaks õppemaksu tasunud, võib Kool keelduda õpilast
ratsutamistundi lubamast. Kui Õpilane ei ole õppemaksu tasunud maksetähtpäevale
järgneva 30 (kolmekümne) päeva jooksul, võib Kool Õpilase Kooli õpilaste nimekirjast välja
arvata ja Lepingu üles öelda.

•

Juhul, kui Õpilane puudub põhjendatult kõigist tundidest 2 (kahe) nädala või terve
kalebdrikuu jooksul, võib Õpilane esitada Koolile avalduse puudutud tundidele
proportsionaalse osa kuumaksust tagasiarvestamiseks ja järgmise kuu kuumaksu
ettemaksuna arvestamiseks. Avaldus peab olema esitatud enne järgmise kuu 1-st
kuupäeva. Puudutud tundidele vastavat osa kuumaksust rahas ei tagastata ja puudutud
tunde järgi ei tehta. Ilma vastava avalduseta tagasiarvestust ei tehta.

•

Kui õpilane osaleb ratsutamistundides 3 ja rohkem kordi nädalas, siis on võimalik
tagasiarvestust teha ka 1 (ühe) nädalase arvestusega juhul, kui puudumine oli
põhjendatud ja etteteatatud

•

Õpilase etteteatatud ja põhjendatud puudumisel vähem, kui 2 nädalat juhul, kui õpilane
osaleb kuni 2 korda nädalas ratsutamistundides, kuumaksust tagasiarvestust ei tehta ja
üldjuhul tunde järgi ei tehta, kui õpilane ja treener ei lepi kokku teisiti. Õpilase
põhjendamata ja etteteatamata puudumise korral kuumaksu tagasiarvestust ei tehta ja
ärajäänud tunde järgi ei tehta.

•

Vaatamata kuumaksu tagasiarvestamise võimalusele, kuulub koolimaks tasumisele
sõltumata Õpilase poolt ratsutamistundides osalemisest või mitteosalemisest.

•

Kui ühest perest on Koolis mitu alla 18-aastast õpilast, siis on iga järgneva õpilase kohta
soodustus 5% (viis protsenti) õppemaksust.
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•

Lapsevanematel, kes on määranud oma lapse spordiklubi Tallinna Spordi- ja
Noorsooametis SA Tallinna Ratsaspordikooli kasuks, on võimalik kirjutada avaldus
soodustuste saamiseks. Soodustuste saamise otsustab Kool.
Lepingu muutmine, lõppemine ja lõpetamine

•

Leping lõppeb 30.septembril, kui kumbki osapool pole avaldanud soovi Lepingut
pikendada. Lepingu pikendamiseks allkirjastatakse Lisa.Õpilane võib võtta ajavahemikul 1
juuni kuni 30 september kuni 2 kuud õppepuhkust, kus ta ei osale õppetöös ja ei pea
maksma õppemaksu juhul, kui sellest on ette teatatud vähemalt 2 nädalat.Õpilasel on
õigus Leping üles öelda igal ajal, teatades sellest kirjalikult vähemalt 1 (üks) kuu ette.

•

Koolil on õigus leping üles öelda, kui
➢ Õpilane on õppemaksu tasumisega viivituses rohkem kui 30 (kolmkümmend)
päeva;
➢ Õpilane on korduvalt rikkunud Kooli sisekorra ja ohutustehnika nõudeid ja/või
eiranud Kooli või Ratsakeskuse töötaja(te) korraldusi;
➢ Õpilane on käitunud ebasportlikult;
➢ Veskimetsa Ratsakeskuse ehitustööde või muude asjaolude tõttu pole võimalik
õppetööd läbi viia või on see oluliselt takistatud;
➢ Kooli tegevus lõpetatakse.

•

Kool võib lepingu kahes viimases punktis toodud alustel üles öelda, teatades sellest
kirjalikult vähemalt 1 (üks) kuu ette, kolmes esimeses punktis sätestatud juhtudel võib
Kool lepingu üles öelda ilma etteteatamata.Lepingu ülesütlemine toimub teisele Poolele
kirjalikult.

•

Lepingu lahutamatuks osaks on Liitumisavaldus, mille Õpilase esindaja täidab ja
allkirjastab lepinguga samaaegselt või enne lepingu sõlmimist.

•

Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendmisele Eesti Vabariigi seadusandluses
sätestatud korras.

•

Leping on koostatud 2 (kahes) eksemplaris, millest üks eksemplar jääb Koolile ja üks
Õpilase esindajale (Õpilasele).
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