Kinnitatud Spordiklubi Elite Sport juhatuse otsusega 24.11.2014
KOOLITUSLEPING
Spordiklubi Elite Sport MTÜ, (edaspidi Klubi), registrikood 80005046, aadress Herne 30, Tallinn
10132, mida esindab juhatuse liige Kadri Kivine ühelt poolt ja õpilase (edaspidi Õpilane) seaduslik
esindaja (edaspidi Esindaja) teiselt poolt (edaspidi ühiselt Pooled), on sõlminud käesoleva lepingu
(edaspidi Leping), alljärgnevas:
1.Üldsätted
1.1. Lepingu objektiks on Lepingu punktist 1.4. johtuvad Poolte vahelised suhted, õigused ja
kohustused.
1.2. Leping sõlmitakse digitaalselt läbi VEMI infohaldussüsteemi.
1.3. Lepingu jõustub tingimusel, et enne Lepingu sõlmimist digitaalselt, on Klubile esitatud kirjalik
õpilase Kooli vastuvõtu sooviavaldus ja Klubi on kinnitanud õpilase Esindajale õpilase vastuvõttu.
1.4. Kui Lepingu punktis 1.3. märgitud tingimused on täidetud, jõustub Lepingu hetkel, kui Õpilase
Esindaja on andnud digitaalse andmebaasi kaudu oma kinnituse lepingutingimustega nõustumise
ning liitumise kohta. Seejärel kantakse õpilane käesoleva Lepingu tingimustel Spordiklubi Elite
Sport poolt peetava erahuvialakooli Erki Noole Kergejõustikukool (edaspidi Kool) õpilaste nimekirja.
2. Õppetöö
2.1. Kool juhindub õppetöö korraldamisel Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Kooli
õppekavast, õppetöö toimub tunniplaani alusel.
2.2. Kooli õppeaasta algab septembris ning kestab uue õppeaasta alguseni järgmisel kalendriaastal.
Täpne õppeaasta alguse ja lõpu kuupäev määratakse Kooli tunniplaaniga.
2.3. Õppetöö periood koosneb üheksa kalendrikuu pikkusest tunniplaanijärgsest treeningtegevusest.
Üldhariduskoolide koolivaheaegadel on Koolil õigus tunniplaanijärgset õppetundide arvu vähendada
või suurendada.
2.4. Koolil on õigus korraldada täiendavat õppetööd, mis koosneb treeninglaagritest, võistlustest,
eriprogrammiga õppetööst, individuaalõppe korras või muul viisil korraldatud õppetööst.
2.5. Õppetöö viiakse läbi Kooli poolt valitud õppetööks sobilikes paikades, mis vastavad
õpperühmade ja õppeperioodide spetsiifikale. Õppetöö toimumise aeg ja koht avaldatakse Kooli
tunniplaanis.
2.6. Kooli õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilaste vanust, kehalisi võimeid, sportlike
tulemuste dünaamikat, treeningrühmade soovituslike täituvuse norme, õppekavast lähtuvaid
treeningkoormuste nõudeid, jms. Õpperühma vahetamine omavoliliselt õpilase või lapsevanema
valikul ei ole lubatud.
3. Osapoolte õigused ja kohustused
3.1. Lepingu Poolte õigused ja kohustused tulenevad Eesti Vabariigi õigusaktidest, Klubi põhikirjast,
Kooli õppekavast, käesolevast Lepingust ja Lepingu lisadest (edaspidi Lisad).
3.2. Pooled kohustuvad hoiduma käitumisest, mis võib kahjustada teise Poole mainet.
3.3. Klubi õigused ja kohustused
3.3.1. Lepingu tingimustel võtab Klubi endale kohustuse luua õpilasele võimalused Koolis
kergejõustikualaste teadmiste ja oskuste omandamiseks ning üldfüüsiliseks arenguks vastavalt
Õpilase eale ja arengule.
3.3.2. Klubil on õigus Õpilane Koolist välja arvata ning Leping ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada
juhul, kui Õpilane või õpilase Esindaja rikub teadlikult ja korduvalt käesoleva Lepingu või selle
Lisade tingimusi, kui Õpilane puudub põhjuseta õppetööst kahe järjestikuse kalendrikuu jooksul või
kui Õpilase eest on tähtajaks tasumata kahe järjestikuse kalendrikuu õppemaks. Lepingu lõpetamine
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nimetatud tingimustel ei vabasta Õpilast või õpilase Esindajat Lepingu kehtimise ajal tekkinud
kohustustest.
3.3.3. Klubi on õigus teha õpilase Esindajale kirjalik ettepanek muuta Lepingu või selle Lisade
tingimusi, teatades sellest vähemalt 30 päeva ette.
3.4. Õpilase õigused ja kohustused.
3.4.1. Õpilane osaleb õppetöös vastavalt Kooli õppekavale ja tunniplaanile. Täiendavas õppetöös
osalemine spordilaagrites vastavalt eale ja arengule on soovitatav.
3.4.2. Õpilane osaleb oma vanuseklassi kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel eeldusel, et õpilase
treener peab õpilase osalemist õpilase arengutaset arvestades vajalikuks. Muudel
kergejõustikuvõistlustel osalemine on vajalik ja soovituslik vastavalt õpilase eale ja arengutasemele.
Soovituslike võistluste valikust teavitab Õpilast või õpilase Esindajat õpilase treener.
3.4.3. Õpilane esindab kergejõustikuvõistlustel klubidest Spordiklubi Elite Sport'i, koolidest Erki
Noole Kergejõustikukooli. Õpilane võib esindada kergejõustikuvõistlustel teist kooli (näiteks
üldhariduskool) juhul, kui seda nõuab võistluste juhend.
3.4.4. Õpilasel on õigus Koolist välja astuda omal soovil. Sellekohasel soovil esitab õpilase Esindaja
kirjaliku välja astumise sooviavalduse Klubi juhtkonnale vähemalt 30 kalendripäeva enne õppetöö
peatamise algust. Klubi kohustub vastama välja astumise soovi avaldusele hiljemalt 30 päeva jooksul
arvates avalduse kättesaamisest. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine Õpilase või õpilase Esindaja
soovil ei vabasta Lepingu kehtivuse ajal tekkinud kohtustustest
3.4.5. Õpilase välja astumisel Koolist on tal kohustus koheselt tagastada talle Kooli poolt kasutada
antud vara.
3.4.6. Õpilase lahkumisel teise kergejõustikuga tegelevasse klubisse järgitakse Eesti
Kergejõustikuliidu poolt sätestatud klubivahetuse tegutsemiskorda.
3.5. Õpilase Esindaja õigused ja kohustused
3.5.1. Õpilase Esindaja vastutab, et Õpilane on teadlik Lepingust ja selle Lisadest tulenevatest
õigustest ja kohustustest ja toetab õpilast tema kohustuste täitmisel
3.5.2. Õpilase Esindaja kohustub hoidma end kursis Klubi või Kooli poolt tema e-posti aadressile
saadetud teadete ja dokumentidega ja Klubi interneti kodulehel avaldatava info ja dokumentidega.
3.5.3. Õpilase Esindaja kohustub tasuma Klubile õppemaksu vastavalt Klubi juhatuse poolt
kinnitatud õppemaksude tasumise korrale (Lepingu Lisa 4).
3.5.4. Lapsevanem on kohustatud õigeaegselt edastama Klubile või kolmandale osapoolele andmed,
mis on vajalikud seaduse, õigusaktide ja määrustega sätestatud kohustuste täitmiseks, sh. koheselt
teavitama Klubi kirjalikult enda või õpilase isikuandmete muutustest, kinnitama vastavalt nõuetele
oma lapse spordiklubi, jms.
3.6. Õpilase pahatahtliku või hoolimatu käitumise tagajärjel tekitatud kahju Klubile, Koolile, Klubi
või Kooli vastutusel olevale varale, isikutele või kolmandate isikute varale kannab Lapsevanem.
4. Õppemaks
4.1. Õppemaks tasutakse vastavalt Klubi juhatuse poolt kinnitatud õppemaksude tasumise korrale
(Lepingu Lisa 4).
5. Lepingu lisad
5.1. Käesoleva Lepingu punktides 5.1.1.-5.1.4. nimetatud Lepingu Lisasid, mis panevad Pooltele
kohustusi või annavad õigusi, käsitletakse Lepingu tingimustena.
5.1.1. Spordiklubi Elite Sport põhikiri (Lisa 1).
5.1.2. Erki Noole Kergejõustikukooli õppekava (Lisa 2).
5.1.3. Erki Noole Kergejõustikukooli sisekorraeeskiri (Lisa 3).
5.1.4. Erki Noole Kergejõustikukooli õppemaksude tasumise kord (Lisa 4).
5.2. Lepingu punktides 5.1.1.-5.1.4. nimetatud dokumentidega saab tutvuda Klubi interneti kodulehel.
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6. Lepingu kehtivus
6.2. Leping kehtib kuni Kooli lõpetamiseni Õpilase poolt.
6.3. Leping lõpeb ennetähtaegselt:
6.3.1. vastavalt Lepingu punktile 3.3.2.;
6.3.2. Õpilase Esindaja sooviavalduse esitamisel vastavalt punktile 3.4.4.
6.3.3. Kooli tegevuse lõppemisel vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
7. Muud tingimused
7.1. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused ja erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.
Kokkuleppele mitte jõudmise korral lahendatakse vaidlused kohtus.
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