
Leping 
Huvikool Tabasalu Ujumisklubi õppeaasta 2022/2023 
 
Huvikool Tabasalu Ujumisklubi, registrikoodiga 80182771 (edaspidi Huvikool), mida esindab  Raul Tomberg ning 
õpilase seaduslik esindaja, kes on esitanud õpilase Huvikooli vastuvõtuavalduse, on kokku leppinud järgnevas: 

 
Leping loetakse sõlmituks Huvikoolile vastuvõtuavalduse esitamisest õpilase esindaja poolt ning Huvikooli poolt 
õpilase vastuvõtmist kinnitava e-kirja saamisel vastuvõtuavalduses märgitud e-posti aadressil. 

 
1. Õppetöö korraldus: 
1.1 Õpilane on Huvikooli vastu võetud alates vastava kinnituskirja saamisest Huvikooli poolt. 
1.2 Õppetöö toimub vastavalt Haridus- ja Teaduministeeriumi poolt kinnitatud „Ujumise“ õppekavale (õppekava 
kood: 120777). 
1.3 Õppeaasta algab 01. septembril 2022 ja kestab järgmise kalendriaasta 31.augustini. Õppetöö täpsem 
korraldus, sh tunniplaan ja õppetöö läbiviimise koht, avaldatakse Tabasalu Ujumisklubi veebilehel 
www.ujumisklubi.ee.  
1.4 Huvikool ei vastuta treeningtunni ärajäämise eest, mis ei ole tingitud Huvikooli tegevusest. 
 
2. Õppemaks ja selle tasumise kord: 
2.1 Õppemaks on tasu tunniplaanijärgse õppetegevuse läbiviimise eest. Õppemaks ei sisalda personaalsete 
treeningvahendite soetamise, võistlustel ja laagrites osalemise ega muid täiendavaid kulusid. 
 
2.2 Õppemaksu suurus 2022/2023 õppeaastal on: 
 

Lisa ujumistreeningud teis(t)es treeningrühma(de)s eelneval kokkuleppel.  
 
NB! 
* märgitud õppemaks kehtib: 
a) "tegevustoetust" saavatele õpilastele; 
b) õpilastele, kes ei kvalifitseeru tegevustoetuse saajateks, st lapsevanemal puudus tegevustoetuse kinnituse 
andmise ajal (oktoober, november) võimalus vastavas veebikeskkonnas kinnitust anda või puudub valik 
tegevustoetus Tabasalu Ujumisklubile suunata (nt. tulenevalt lapse sünniaastast, omavalitsusest). 
** märgitud õppemaks kehtib "tegevustoetuseta" õpilastele. 
  
2.3 Huvikoolil on õigus muuta p 2.2 toodud õppemaksu suurust, teatades sellest ette 1 kuu. 
2.4 Kui õpilase tegevustoetust ei määrata Huvikoolile, rakendub 1.detsembrist „tegevustoetuseta“ õpilase 
õppemaks (märgitud **). 
2.5 Õppemaksu arvestatakse kalendrikuu põhiselt, välja arvatud ujumise algõpetuse kursusel. Õppemaks peab 
olema õpilase esindaja poolt tasutud Huvikooli poolt esitatud arve alusel sellel märgitud tähtajaks. 
2.6 Arve saadetakse õpilase esindajale vastuvõtuavalduses märgitud e-posti aadressile. Igal arvel on 
viitenumber, mille märkimine ülekande tegemisel on kohustuslik.  
2.7 Õpilase puudumisel, sõltumata põhjusest, rahalist tasaarveldust puudutud tundidest ei tehta. Erandiks on 
õpilase puudumine haiguse tõttu rohkem kui 14 järjestikust kalendripäeva või 3 järjestikust treeningtunnist, kui 
tund toimub kord nädalas, ning sellest on õpilase esindaja teavitanud Huvikooli e-posti teel hiljemalt päeval, mil 
õpilane naaseb treeningutele. Õpilase puudumisel haiguse tõttu rohkem kui 14 järjestikust kalendripäeva või 3 
järjestikust treeningtunnist kui tund toimub üks kord nädalas, väheneb kuu õppemaks 1/3 võrra. 
2.8 Võlgnevuste korral arvestatakse laekumisi nõuete tekkimise järjekorras.  
2.9 Tulumaksutagastuse saamiseks esitab Huvikool Maksu- ja Tolliametile õpilase seadusliku esindaja, kes on 
esitanud vastuvõtuavalduse, andmed, olenemata arve tegelikust tasujast. 

3. Poolte õigused ja kohustused: 
3.1 Huvikool kohustub läbi viima õppetööd Lepingu punktis 1 nimetatud tingimustel. 
3.2 Huvikool kohustub õpilase ja esindaja isikuandmeid töötlema, sh edastama kolmandale osapoolele, üksnes 
lepingu eesmärgi või õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks. 
3.3 Õpilase esindaja kohustub tasuma õppemaksu Lepingu punktis 2 toodud tingimustel. 
3.4 Kui õpilane on puudunud haiguse tõttu rohkem kui 14 järjestikust kalendripäeva või 3 järjestikust 
treeningtunnist, kui tund toimub kord nädalas, on õpilase esindaja kohustatud teavitama Huvikooli e-posti teel 
hiljemalt päeval, mil õpilane naaseb treeningutele. 
3.5 Huvikoolil on õigus õpilane huvikoolist välja arvata, kui õpilane rikub korduvalt  Huvikooli või treeningbaasi 
kodukorda, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel või tema eest õppemaksu tasumisega on 

 Treeningute arv nädalas 
Ujula 1 kord 2 korda + ÜKE 3  või enam korda 

nädalas 
Tabasalu  55*/70** eur/kuu 65*/80**  eur/kuu kokkuleppel 
Tabasalu algõpetuse kursus   225 eur (20x kursus)  
Mustamäe 55*/70** eur/kuu 65*/80**  eur/kuu kokkuleppel 
Rocca al Mare 55*/70** eur/kuu 65*/80**  eur/kuu kokkuleppel 
Merivälja 55*/70** eur/kuu 65*/80**  eur/kuu kokkuleppel 
Täiskasvanute õpe 55 eur/kuu   



viivitatud rohkem kui 30 päeva. 
3.6 Huvikoolil on õigus treeningrühma alatäituvuse korral paigutada õpilane teise treeningrühma teatades sellest 
ette 1 nädal. Kui õpilasele pakutava rühma treeningajad ei sobi, loetakse leping poolte vahel lõppenuks.  
3.7 Kui õpilane ei soovi enam Huvikooli tegevuses osaleda, on õpilase esindajal õigus leping lõpetada punktis 4.2 
toodud tingimustel.  
3.8 Õpilase õigused ja kohustused on toodud Huvikooli kodukorras. 
 
4. Lepingu muutmine, lõppemine ja lõpetamine: 
4.1 Leping kehtib ühe õppeaasta, välja arvatud ujumise algõpetuse kursusel. Ujumise algõpetuse kursuse leping 
kehtib kursuse läbiviimise perioodil. 
4.2 Õpilase esindajal on õigus Leping üles öelda, teatades sellest kirjalikult vähemalt 3 päeva enne järgmise kuu 
algust e-posti aadressil info@ujumisklubi.ee. Ujumise algõpetuse kursuse lepingut õpilase esindaja üles öelda ei 
saa. 
4.3 Huvikoolil on õigus Leping üles öelda, kui õpilase eest õppemaksu tasumisega on viivitatud rohkem kui 30 
päeva. 
4.4 Lepingu üles ütlemine toimub teisele Poolele kirjaliku teate esitamisega e-posti teel. Lepingu lõppemise või 
lõpetamise korral kohustub õpilase esindaja tasuma õppemaksu Huvikoolile Lepingu lõpetamise kuu eest. 

 
5. Poolte kontaktandmed: 
5.1. Huvikool Tabasalu Ujumisklubi: e-post info@ujumisklubi.ee, telefon 5111667. 
5.2. Õpilase ja tema esindaja kontaktandmeteks on vastuvõtuavaldusel esitatud kontaktandmed.   


