Leping
Huvikool Ring õppeaasta 2019/2020
1. Õppetöö korraldus:
1.1 Õppetöö toimub vastavalt KOOLi poolt kinnitatud õppe- ja ajakavale (õppekava
kood: 81339HTM).
1.2 Õppetöö koolis kestab ajavahemikul september 2019 kuni mai 2020.
1.3 Õppetöö viiakse läbi lasteaia ruumides.
1.4 Õppetöö toimub 2 korda nädalas, ühe treeningtunni pikkuseks on 30 minutit.
1.5 Riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.
1.6 KOOL ei vastuta treeningtunni ärajäämise eest, mis ei ole tingitud KOOLi
tegevusest.
2. Poolte kohustused:
2.1 KOOL kohustub pakkuma õppetööd Lepingu punktis 1 nimetatud tingimustel.
2.2 Õpilase esindaja kohustub tasuma Lepingu punktis 2.1 toodud kohustuste
täitmise eest õppemaksu Lepingu punktis 3 toodud tingimustel.
2.3 Õpilane kohustub järgima õppetööks kasutatavates ruumides ning abiruumides
kehtivaid käitumisreegleid, olema viisaks ja sõnakuulelik.
3. Õppemaks ja selle tasumise kord:
3.1 õppemaksu arvestatakse kalendrikuu baasil ja tasutakse arve alusel järgmise kuu
10ndaks kuupäevaks MTÜ Huvikool Ring pangakontole EE651010220092852010
SEB Pank AS
3.2 Igal kliendil on oma viitenumber, mille märkimine ülekande tegemisel on
kohustuslik.
3.3 Arve saadetakse õpilase esindajale e-postiga.
3.4 Õppemaksu suurus 2019/2020 õ.a. on kohatasu 14 € kuus, millele lisandub
tunnitasu 2 € vastavalt iga õppetöös osaletud korra eest.
Õppemaksust saab tulumaksu tagasi.
4. lepingu muutmine, lõppemine ja lõpetamine:
4.1 Leping lõpeb Lepingu punktis 1. määratud õppeperioodi viimasel kuul viimase
treeningtunniga.
4.2 Õpilase esindajal on õigus Leping üles öelda, teatades sellest kirjalikult vähemalt
3 päeva ennem järgmise kuu algust MTÜ Huvikool Ring juhataja Külli Kariste emailile kylli@huvikoolring.ee
4.3 KOOLil on õigus Leping üles öelda, kui Õpilane või tema esindaja on Lepingu
punktis 3. sätestatud õppemaksu tasumisega viivituses rohkem kui 30 päeva,
4.4 Lepingu üles ütlemine toimub teisele Poolele kirjaliku avalduse esitamisega.
Lepingu lõppemise või lõpetamise korral kohustub õpilase esindaja tasuma
õppemaksu KOOLile Lepingu lõpetamise kuu eest.

Andes oma allkirja rühmas registreerumislehele või registreerides oma lapse
meie andmebaasi veebis, aksepteerite Te ka meie koolis õppimise tingimusi.
Sellega loeme me ka lepingu Teiega sõlmituks.

