Tiiu Valgemäe Uisukooli kodukord
Tiiu Valgemäe Uisukooli pidaja MTÜ Uisuklubi Gliss (edaspidi Klubi) ja õpilase seaduslik esindaja
e
(edaspidi Esindaja)
On avaldust allkirjastades leppinud kokku alljärgnevas:
1. Kodukorra objekt
1.1 Klubi kohustub õppeaasta jooksul andma õpilasele Klubis iluuisutamisalast koolitust ning Esindaja kohustub selle
eest käesolevas kokkuleppes sätestatud korras tasuma.
2. Õppetöö
2.1 Õppetöö klubis toimub 01. september kuni 31. mai
mai. Õppetöö osaks on treeningtunnid ning osalemine võistlustel
ja laagrites.
2.2 Õppetöö toimub vastavalt Klubi õppekavale.
2.3 Õppetöö läbiviimise kohaks,, põhitreeningbaasiks on Škoda Jäähall aadressil Haabersti 3, Tallinn
(www.icearena.ee). Klubil on õigus õppetöö läbiviimise asukoht üle viia mõnda teise õppetööks sobivasse jäähalli
Tallinna linna piires, teatades sellest Esindajale ette.
3. Õppetasu
3.1 Õppetasus
sus sisaldub tasu jäätundide, üldkehalise ettevalmistuse tundide ning koreograafiakoreograafia ja tantsutundide eest,
tasu riietusruumi eest, treenerite
enerite töötöö ja puhkusetasud.
3.2 Õppetasu tasutakse kalendrikuu eest. Õppetasust ei kuulu mahaarvamisele koolivaheaeg ning riiklikud pühad.
3.3 Õppetasu ei sisalda võistlustel ja treeninglaagrites osalemise ning muid nende üritusega seotud kulutusi (nt
treeneri võistluspäeva
õistluspäeva tasu, tasu esitlusmuusika ja võisluskava koostamise eest) v.a. p. 3.2 toodud kulud.
3.4 Omavalitsuse või riigi toetuse (nn pearaha) saamiseks teeb Esindaja kinnituse vastavas registries toetuse
kandmiseks MTÜ Uisuklubi Gliss arveldusarvele.
3.5 Esindaja teeb valiku õppeaasta treeningtundide arvu osas ning märgib selle käesoleva kokkuleppe lisana
avalduses.
3.6 Kokkulepitud treeningtundide arvu ning vastavat tasu võib muuta poolte kokkuleppel alates kirjalikust taotluse
esitamisest ühe kalendrikuu möödumisel.
möödumise
3.7 Esindaja kohustub maksma õppetasu Klubi poolt esitatud arve alusel.
3.8 Õppetasu maksetähtajaks mittetasumise korral on Klubil õigus nõuda viivist tasumata summalt 0,2% päevas.
tasumist p. 3.3 toodud kulude katteks.
3.9 Klubil on lisaks õppetasule õigus Esindajalt taotleda täiendavate maksete tasumi
3.10
Juhul kui Esindaja p. 3.p nimetatud makseid tähtaegselt ei tasu, on Klubil õigus õpilast üritusele mitte
lubada.
Õppetasu maksmisega viivitamisel korduvalt sama õppeaasta jooksul, on Klubil õigus koostöö
3.11
ühepoolselt lõpetada
da ning õpilane Klubist välja arvata.
Klubi juhatus võib vastavalt klubi põhikirjale õpilase ajutiselt õppemaksust vabastada või õppemaksu
3.12
õppemaks
suurust vähendada (nt tervislikel põhjustel artitõendi alusel).
4. Muud tingimused
4.1 Õpilase registreerimine võistlusetele toimib klubi poolt, mille liige ta on. Klubi esitab õpilase võistlustele
registreerimiseks vastavalt saavutatud tulemustele ning Klubi ees võetud kohustuste täitmisele. Õpilase poolt
avõtuks mitte registreerida. Võistlustest
võetud kohustuste mittetäitmisel on Klubil õigus õpilast võistlustest os
osavõtuks
osavõtuks registreerimiseks esitamisel valiku tegemise vajadusel (nt võrdsete tulemuste korral) eelistatakse
Klubi korraldatavatest treeningutest osavõtjat.

5. Koostöö lõpetamine
5.1 Klubil on õigus koostöö ennetähtaegselt lõpetada, kui
5.1.1 Ilmnevad kokkuleppe punktis 3.11 nimetatud asjaolud.
5.1.2 Õpilane ei võta järjekindlalt õppetööst osa või häirib õppetööd.
5.1.3 Õpilane käituv vägivaldselt või lugupidamatult kaasõpilaste, lapsevanemate või treeneritega.
5.1.4 Õpilane või Esindaja kahjustab oma käitumisega Klubi mainet.
5.2 Koostöö lõpeb ennetähtaegselt 1 kalendrikuu möödudes alates Esindaja vastavasisulise kirjaliku avalduse
esitamisest Klubi juhatusele. Nimetatud aja eest kuulub õppetasu maksmisele.
5.3 Koostöö lõpeb ennetähtaegselt kui Klubi lõpetab tegevuse seaduses ettenähtud juhtudel või Klubi ei ole
suuteline kahe nädala jooksul õppetööd jätkama.
6. Vääramatu jõud
6.1 Kodukorrast tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta kokkuleppe
rikkumiseks, kui selle põhjuseks on asjaolud, mille saabumist pooled kokkuleppe sõlmimisel ei näinud ette ega
võinud ette näha (Vääramatu jõud).
6.2 Kokkuleppes mõistetakse vääramatu jõuna jäähalli avariid, treeneri või õpilase haigust, treeningbaasi poolt baasi
kasutamise tingimuste muutmist, eraldatavate toetuste suuruse ning tingimuste muutmist, seaduses sätestatud
tingimuse saabumist, õigusakti, mis oluliselt takistab käesoleva kokkuleppe täitmist või muud kokkuleppes
loetlemata asjaolu, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad vääramatu jõuna.
6.3 Pool, kelle tegevus lepingulise kohustuse täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud
sellest esimesel võimalusel koheselt teisele Poolele teatama.
7. Lõppsätted
7.1 Kokkuleppe muutmine toimub Poolte kirjalikul kokkuleppel. Kokkuleppe lisa (avaldus) on kokkuleppe
lahutamatu osa.
7.2 Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.
7.3 Kokkulepe kehtib Kokkeleppe lisas (avalduses) märgitud õppeaasta lõpuni.
7.4 Juhul kui õpilane ei võta osa Klubi poolt korraldatavast õppetööst (v.a. tervislikel põhjustel), korraldab omi
treeninguid ja koolitusi iseseisvalt, puuduvad Klubil kohustused ja vastutus õpilase ees käesoleva kokkuleppe
järgi.

