
Pärnu Sõudeklubi Spordikooli õppeleping  
 

 

 

Lapsevanemale: 
Palume täita hallil taustal lahtrid 

1. LEPINGU POOLED 

1.1. SPORDIKOOL PÄRNU SÕUDEKLUBI MTÜ 
Registrikood:  

Aadress:  

Veebileht: 

E-post: 

800702321 

Rääma 27, Pärnu  80039 

www.rowing.ee 

klubi@rowing.ee 

 

1.2. LAPSEVANEM 

(õppemaksu 

deklareerija) 

Nimi:       

 

Isikukood:       

Telefon:       

E-post:       

Lapse esindamise alus 

(kes ei ole 

lapsevanemad): 

      

2. ÕPILASE ANDMED 

Nimi :         

Isikukood:       

Elukoht:       

Rahvastikuregistri 

järgne elukoht (kui on 

erinev tegelikust) 

 

      

 

Õppeasutus (kool/klass)       

Telefon:       

 

E-post:      

3. LEPINGU OBJEKT 

3.1. Käesolev leping (edaspidi Leping) on sõlmitud Lapsevanema ja Pärnu Sõudeklubi MTÜ kui Pärnu Sõudeklubi 

Spordikooli (edaspidi Spordikool) pidaja vahel ja sätestab Õpilase õpingute tingimused Spordikooli sõudmise 

huvialal. 

4. ÕPPEMAKS 

4.1. Õppemaksu suurus kehtestatakse Spordikooli pidaja juhatuse otsusega. 

4.2. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest. Õppemaks ei sisalda tasu võistlustegevuse ning õppe-

treeninglaagritega seotud  kulude eest. 

4.3. Õppemaksu makstakse Lapsevanemale esitatava arve alusel järgnevatele arvelduskontodele:  

Swedbank: EE892200221019956199 või  SEB: EE761010902000896001; makse saajaks on Pärnu Sõudeklubi MTÜ. 

4.4. Õppemaksu tasumisel tuleb ülekandel näidata õpilase nimi, kelle eest õppemaksu tasutakse. 

4.5. Õppemaksu tasumise tähtaeg on 7 päeva arve väljastamisest. 

4.6. Spordikoolil on õigus muuta õppemaksu suurust teatades sellest kirjalikult Lapsevanemale vähemalt 2 nädalat 

ette.  

4.7. Haiguse tõttu õppetegevusest puudumise korral vabastatakse Õpilane kalendrikuu õppemaksu kohustusest kui 

puudumine ületab 20 järjestikust päeva kalendrikuus ja Lapsevanem esitab sellekohase kirjaliku teate (ka e-kiri). 

4.8. Õppemaksu ei tagastata, kui Leping lõpetatakse Lapsevanema algatusel või Õpilase süül seoses Lepingu 

rikkumisega. 

 



5. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

5.1. Õpilasel on kõik seaduse, Pärnu Sõudeklubi MTÜ/Spordikooli põhikirja, kodukorra ja teiste dokumentidega  

antud õigused. 

5.2. Õpilane peab täitma seaduse, Pärnu Sõudeklubi MTÜ/Spordikooli põhikirja, kodukorra ja teiste dokumentidega 

õpilasele pandud kohustusi. 

5.3. Õpilane on Pärnu Sõudeklubi MTÜ  noorsportlane ja esindab võistlustel Pärnu Sõudeklubi. 

6. LAPSEVANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

6. Lapsevanem on kohustatud tasuma Lepingus ettenähtud korras õppemaksu. 

6.1. Lapsevanem on kohustatud koheselt teatama kirjalikult kõigist muudatustest enda ja Õpilase isikuandmetes, mis 

on toodud Lepingu punktides 1. ja 2. 

6.2. Õpilase võib Spordikoolist välja arvata Lapsevanema soovil. Sellekohase kirjaliku avalduse (ka e-kiri) esitab 

Lapsevanem kahe nädalase etteteatamise tähtajaga. 

6.3. Lapsevanemal on õigus tasutud õppemaksu summad enda deklareeritavast tulust maha arvata vastavalt 

Tulumaksuseaduses kehtestatud korrale. 

6.4. Lapsevanemal on õigus saada infot Õpilase treening- ja võistlustegevuse kohta. 

6.5. Lapsevanemal on kohustus informeerida Õpilase treenerit olulistest Õpilast puudutavatest asjaoludest (sh. info 

tervisliku seisundi, erivajaduste jne osas), mis võivad mõjutada Õpilase treeninguid ja treeneri poolt 

koostatavaid treeningplaane.  

6.6. Kui Õpilase hooletuse või hoolimatuse tõttu (st. et kui Õpilane tahtlikult eirab treeneri juhendusi/keelde) tekib 

materiaalne kahju, puruneb või läheb kaduma Pärnu Sõudeklubi MTÜ/Spordikooli vara on Lapsevanemal 

kohustus see hüvitada.  

7. SPORDIKOOLI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

7.1. Spordikool kohustub organiseerima ja läbi viima õppetööd vastavalt EHIS-s (Eesti Hariduse Infosüsteemis) 

registreeritud õppekavale. 

7.2. Spordikoolil on õigus Õpilane Spordikoolist välja arvata, kui Õpilane rikub süstemaatiliselt Spordikooli 

põhikirja, kodukorda, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel või kui õpilase kahe järjestikuse kuu 

õppemaks on tasumata Pärnu Sõudeklubi Spordikoolile. 

7.3. Spordikool on kohustatud edastama laekunud õppemaksude kohta info (õppemaksu tasuja nime, isikukoodi ja 

summad) Maksu- ja Tolliametile vastavalt Tulumaksuseadusele. 

8.  LEPINGU KEHTIVUS 

8.1. Leping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamise hetkest. 

8.2. Leping lõppeb: 

8.2.1. Õpilase välja arvamisega Spordikoolist vastavalt Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel (ka e-kiri) 

vastavalt Lepingu punkt 6.2. 

8.2.2. Õpilase välja arvamisega Spordikoolist vastavalt käesoleva Lepingu punktile 7.2.  

8.2.3. Õpilase Spordikooli lõpetamisega vastavalt Spordikooli põhikirjale. 

8.3. Spordikooli tegevuse lõpetamisel seaduse või Spordikooli põhikirjas ettenähtud tingimustel. 

8.4. Lepingu lõppemine ei vabasta pooli Lepingu kehtimise ajal Lepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest. 

8.5. Leping allkirjastatakse digitaalselt või vormistatakse kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, 

millest Spordikoolile ja Lapsevanemale jääb üks eksemplar. 

 

TÄIENDAV INFO 

Täiendav info, mida Lapsevanem 

peab vajalikuks esitada 

(täiendavad kontaktandmed, jne): 

 

 

      

 

 

 

 

9. POOLTE ALLKIRJAD 

 Nimi Allkiri/Digitaalselt allkirjastatud/ Kuupäev: 

 

Lapsevanem 

 

             

 

Pärnu 

Sõudeklubi MTÜ 

esindaja 
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