ÕPILASE JA ERAKOOLI VAHELINE LEPING
01.01.2018
Massu Ratsaklubi MTÜ, registrikood 80342175, asukoht Massu küla, Lääneranna vald, Pärnumaa, 90111 (edaspidi
nimetatud Massu Ratsaspordikooli pidaja), mida esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse liige Kristi-Carolina
Reinmaa, e-post: info@massuratsaklubi.ee ühelt poolt,
ja ...................................., isikukood....................., elukoht........................(edaspidi nimetatud Õpilane),
alla

18-aastase

Õpilase

puhul,

keda

esindab

seaduslik

esindaja..........................,

isikukood.....................,

elukoht.........................; e-posti aadress:...............................(edaspidi nimetatud Seaduslik esindaja),
edaspidi üheskoos nimetatud Pooled ja igaüks eraldi Pool,
sõlmivad käesolevaga erakooliseaduse §-s 17 ette nähtud õpilase ja erakooli pidaja vahelise lepingu (edaspidi Leping),
milles lepivad kokku alljärgnevas:
1.
1.1.

Üldsätted
Õpilase/tema Seadusliku esindaja ja Massu Ratsaspordikooli pidaja vahelise Lepinguga kohustub Massu
Ratsaspordikooli pidaja andma Õpilasele Massu Ratsaspordikooli, registrikood 173857, (edaspidi
nimetatud Ratsaspordikooli) ratsaspordi õppekavale vastavat huviharidust ning Õpilane kohustub
järgima Ratsaspordikooli pidaja õigusakte ja maksma õppemaksu.

2.

Õpingute alustamise aeg ja õppetöö läbiviimise koht

2.1.

Õpilane alustab Ratsaspordikoolis õpinguid alates...........

2.2.

Õppetöö läbiviimise kohaks on Massu küla, Lääneranna vald, Pärnumaa, 90111.

2.3.

Ratsaspordikooli pidajal on vajadusel või õppetöö parema korraldamise huvides õigus õppetööd
korraldada ka teistes piirkondades informeerides sellest Õpilast ja/või Seaduslikku esindajat eelnevalt ja
aegsasti.

3.

Õppetöö kestus

3.1.

Õpilane valib õppetöö vastavalt kinnitatud õppekavale.

3.2.

Õpilane alustab õppetööd vastavalt õppekava punktile 3.2. .................. astmel.
(alg/õppetreening/edasijõudnu)
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3.3.

Õpilase teooriatundide arv aastas on vastavalt õppekava tasemele....... tundi ja praktiliste ratsatundide
arv on ....... korda nädalas.

3.4.

Üks õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest, millised on kinnitatud õppekavas.

4.

Õppemaksu suurus ja selle arvutamise meetod, tasumise kord ja tähtaeg

4.1.

Õpilane või Seaduslik esindaja tasub Lepingu alusel ja selles sätestatud tingimustel õppemaksu Õpilase
õiguse eest õppida koolis (edaspidi Õppemaks).

4.2.

Õppemaksu suuruse kriteeriumid on:

4.2.1.

õppe-treeningtöö maht;

4.2.2.

õppetsükli spordimeisterlikkuse aste;

4.2.3.

õppekavale tehtavad halduskulud;

4.2.4.

õppekava spetsiifika;

4.2.5.

õppija praktiliste tundide maht.

4.3.

Õppemaksu suurus õppeaastal on õpilasel tasu teooriatundide eest.........eurot kuus ja ratsatundide eest
........... eurot nädalas.
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4.4.

Õppemaksule lisanduvad väljaspool huvikooli käidavate treeningute kulud, võistlustel käimise kulud
(s.h. transport, võistlustasud) ning laagrite tasud.

4.5.

Õppemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad määrab Ratsaspordikooli pidaja vähemalt 1 (üks) kuu
enne õppeaasta algust.

4.6.

Õppemaksu suurust ei muudeta õppeaasta jooksul, v.a. kehtiva raha devalveerimisel.

4.7.

Õpilane ja/või Seaduslik esindaja kohustub Massu Ratsaspordikooli pidajale tasuma Õppemaksu
Ratsaspordikooli pidaja poolt väljastatud arve alusel. Arve esitatakse jooksva kalendrikuu eest hiljemalt
kuu 10-daks kuupäevaks. Arve kohustub õpilane/seaduslik esindaja tasuma arvel näidatud huvikooli
pidaja (Massu Ratsaklubi MTÜ) arvelduskontole. Õpilane/seaduslik esindaja kohustub arve tasuma
hiljemalt jooksva kuu 20-daks kuupäevaks.

4.8.

Lisaks Õppemaksule tasub Õpilane ja/või Seaduslik esindaja Ratsaspordikooli väliste tegevuste, sh
õppekäikudega seotud kulud. Samuti ei sisalda Õppemaks üritustel, võistlustel, näitustel, etendustel jms
osalemise kulusid, mille eest Õpilane ja/või Seaduslik esindaja tasub eraldi (edaspidi Muud Tasud).

4.9.

Muude Tasude tasumine toimub vastavalt täiendavatele kokkulepetele/kooskõlastustele ja Kooli pidaja
poolt esitatud arvete alusel.

4.10.

Õppemaksu ja/või Muude Tasude tasumisega viivitamisel kohustub Õppemaksu ja/või Muude Tasude
tasumisega viivitanud Pool tasuma Ratsaspordikooli pidajale viivist 0,06% tähtaegselt tasumata
summalt iga viivitatud päeva eest arvates rikkumise hetkest kuni õigeaegselt tasumata summa täieliku
tasumiseni.

5.

Õppemaksu tagastamise alused ja kord

5.1.

Tasutud Õppemaksu ei tagastata, kui õpilane treeningule ei ilmu.

5.2.

Ratsaspordikooli pidaja süül või õpilase haiguse korral või muud mõjuvad põhjused (kooli ekskursioon,
olümpiaad, vms) ära jäänud treeningu saab õpilane järgi teha jooksva ja/või järgneva kalendrikuu
jooksul Ratsaspordikooli pidaja poolt kehtestatud ajal, milline teave avaldatakse kodulehel
www.massuratsaklubi.ee

5.3.

Õpilasel ja/või Seaduslikul esindajal on õigus Ratsaspordikooli pidajale esitatava kirjalikus vormis
avalduse alusel nõuda Ratsaspordikooli pidaja süül (treeneri haigus, jms) ära jäänud treeningu eest
Õppemaksu hüvitamist proportsionaalselt ära jäänud tundide (toimumata jäänud Õppetöö) eest juhul
kui Ratsaspordikooli pidaja ei ole andnud võimalust treeningtunni järgi tegemiseks. Hüvitatava
õppemaksu suurus on ära jäänud treeningtunni hind. Õppemaksu hüvitamise nõudmise õigus tekib
üksnes vaid juhul, kui Õpilasel ei ole võimalik Õppetöös osaleda tulenevalt Ratsaspordikooli pidaja
poolsetest asjaoludest (treeneri haigestumine jms). Vastavasisulise avalduse saamisel kohustub
Ratsaspordikooli pidaja avalduse läbi vaatama 10 tööpäeva jooksul ning avalduse põhjendatuse
tuvastamisel maksma hüvitise Õpilasele või Seaduslikule esindajale 10 tööpäeva jooksul alates
avalduse põhjendatuse tuvastamise päevast.

5.4.

Lepingu ülesütlemisel Õpilase või Seadusliku esindaja poolt enne õppeaasta lõppu kuulub Õpilase või
Seadusliku esindaja poolt tasumisele Õppemaksu igakuine osa täies ulatuses Lepingu ülesütlemise kuul
ning ülesütlemisele järgneval kuul proportsionaalselt Lepingu kehtivuse päevade arvuga ülesütlemisele
järgneval kuul.

6.

Ratsaspordikooli pidaja õigused ja kohustused

6.1.

Ratsaspordikooli pidajal on õigus:

6.1.1.

kehtestada Ratsaspordikooli täiendavalt põhikirjale kodukord, talli eeskiri, Ratsaspordikooli ratsaspordi
õppekava ja tunniplaan ning muud Ratsaspordikooli toimimist puudutavad eeskirjad ja reeglid, mille
täitmine on Õpilasele ja Seaduslikule esindajale kohustuslik ning nõuda nende täitmist. Käesoleva
Lepingu allkirjastamisega kinnitavad Õpilane ja/või Seaduslik esindaja, et nad on tutvunud
Ratsaspordikooli põhikirja ja ratsaspordi õppekavaga. Vastavalt seadusele moodustab
Ratsaspordikooli ratsaspordi õppekava Lepingu lahutamatu osa. Jooksvad täiendavad dokumendid
avaldatakse Ratsaspordikooli pidaja kodulehel www.massuratsaklubi.ee ning kodukorrad ja
eeskirjad saavad olema lepingu lahutamatuks lisadeks;

6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
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keelduda teenuste osutamisest, mida pole Lepinguga eelnevalt kokkulepitud ja/või milleks
puuduvad vastavad vahendid, eritingimused, -oskused, tegevusload või kui õpilase Õppemaks on
tasumata;
muuta Ratsaspordikooli ratsaspordi õppekava teatades sellest Õpilast ja Seaduslikku
esindajat minimaalselt 1 (üks) kuu ette;
muuta Õppemaksu suurust kooskõlas seaduse ja käesoleva Lepinguga vähemalt 1 (üks) kuu enne
õppeaasta algust teavitades sellest viivitamatult Õpilast ja/või Seaduslikku esindajat;

6.1.5.

töödelda õpilase ja /või seadusliku esindaja isikuandmeid, milliseks on käesoleva lepingu
allakirjutamisega andnud õpilane ja/või seaduslik esindaja tagasivõetamatu nõusoleku;

6.1.6.

öelda Leping üles vastavalt Lepingus sätestatud korrale.

6.2.

Ratsaspordikooli pidajal on kohustus:

6.2.1.

anda Õpilasele käesolevas Lepingus ja Ratsaspordikooli ratsaspordi õppekavas sätestatud tingimustel ja
korras huviharidust;

6.2.2.

hoida saladuses Ratsaspordikoolile Õpilasele huvihariduse osutamise käigus teatavaks saanud Õpilase ja
Seadusliku esindaja isikuandmeid ning kasutama neid üksnes käesoleva Lepingu täitmise eesmärgil.
Ratsaspordikool teeb kõik endast oleneva, et t koguda, edastada ja säilitada Õpilase ja Seadusliku
esindaja andmeid turvaliselt ja andmete olemusele vastavalt.

6.3.

Ratsaspordikool ega Rastsaspordikooli pidaja ei vastuta treeningutel, tallis või mistahes muus
ratsakompleksi rajatises õpilasel tekkinud või loomade poolt õpilasele tekitatud vigastuste ega
õnnetuste eest.

7.

Õpilase õigused ja kohustused

7.1.

Õpilasel on õigus:

7.1.1.

tutvuda enne Ratsaspordikooli õppima asumist ja õppimise ajal Ratsaspordikooli kodukorra,
Ratsaspordikooli põhikirja, Ratsaspordikooli ratsaspordi õppekava ja tunniplaaniga;

7.1.2.

saada ja omandada huviharidust vastavalt käesolevale Lepingule, Ratsaspordikooli ratsaspordi
õppekavale ja tunniplaanile;

7.1.3.

nõuda huviharidusele vastavat tegevust;

7.1.4.

nõuda Ratsaspordikoolilt Lepingu täitmist;

7.1.5.

esitada ettepanekuid Ratsaspordikooli ja Ratsaspordikooli tegevuse kohta;

7.1.6.

saada teavet Õpilase isiku- ja muude Õpilast puudutavate andmete ja informatsiooni kohta, sh
õppetulemuste kohta;

7.1.7.

öelda Leping üles vastavalt Lepingus sätestatud korrale.

7.2.

Õpilasel on kohustus:

7.2.1.

järgida Ratsaspordikooli põhikirja, Ratsaspordikooli kodukorda, Ratsaspordikooli ratsaspordi õppekava
ja tunniplaani ning muid Ratsaspordikooli toimimist puudutavaid eeskirju ja reegleid;

7.2.2.

osaleda õppetöös ja treeningutes vastavalt Ratsaspordikooli ratsaspordi õppekavale ja tunniplaanile;

7.2.3.

hoida Ratsaspordikooli kasutuses olevat vara;

7.2.4.

hoida Ratsaspordikooli head mainet;

7.2.5.

tasuda Õppemaksu ja Muid Tasusid vastavalt Lepingu punktile 4;

7.2.6.

täisealisel õpilasel hüvitada Ratsaspordikooli varustuse või inventari lõhkumisel tekitatud kahju;

7.2.7.

teavitada viivitamatult Ratsaspordikooli Õpilase isikuandmete muutumisest.

8.

Seadusliku esindaja õigused ja kohustused

8.1.

Seaduslikul esindajal on õigus:

4

8.1.1.

tutvuda enne Õpilase Ratsaspordikooli õppimas asumist ja Õpilase õppimise ajal Ratsaspordikooli
kodukorra, Ratsaspordikooli põhikirja, Ratsaspordikooli ratsaspordi õppekava ja tunniplaaniga;

8.1.2.

nõuda Ratsaspordikoolilt Lepingu täitmist;

8.1.3.

esitada ettepanekuid Ratsaspordikooli ja Ratsaspordikooli tegevuse kohta;

8.1.4.

saada teavet Õpilase isiku- ja muude Õpilast puudutavate andmete ja informatsiooni kohta, sh
õppetulemuste kohta, samuti saada enda kohta käivaid isikuandmeid ning teavet;

8.1.5.

öelda Leping üles vastavalt Lepingus sätestatud korrale.

8.2.

Seaduslikul esindajal on kohustus:

8.2.1.

järgida Ratsaspordikooli põhikirja, Ratsaspordikooli kodukorda, Ratsaspordikooli ratsaspordi õppekava
ja tunniplaani ning muid Ratsaspordikooli toimimist puudutavaid eeskirju ja reegleid;

8.2.2.

tasuda Õppemaksu ja Muid Tasusid vastavalt Lepingu punktile 4;

8.2.3.

alaealise õpilase poolt Ratsaspordikooli varustuse või inventari lõhkumisel hüvitama tekitatud kahju;

8.2.4.

teavitada Ratsaspordikooli viivitamatult Seadusliku esindaja ja/või Õpilase andmete muutumisest.

8.3.

Seaduslik esindaja kinnitab, et mõistab, et ratsasporti harrastades võib esineda vigastusi või juhtuda
õnnetusi ning temale on tutvustatud võimalust sõlmida õpilasele elukindlustus.

9.

Teated

9.1.

Ratsaspordikooli pidaja on kohustatud kõikvõimalikud õppetööd, selle korraldust ja/või muid olulisi
teateid avaldama piisava ajavaruga kodulehel www.massuratsaklubi.ee

9.2.

Kiireloomulised teated on Ratsaspordikooli pidaja kohustatud edastama ka õpilasele ja/või
seadusjärgsele esindajale lepingus märgitud e-postile või telefoninumbrile.

9.3.

Õpilane on kohustatud teavitama treeningtundi ilmumata jäämise mõjuvast põhjusest hiljemalt 2 (kaks)
tundi enne treeningtunni algust e-postile info@massuratsaklubi.ee või telefonile 5283434.

9.4.

Juhul, kui õpilane mõjuvast põhjusest ei teavita punktis 9.3. sätestatud tähtaja jooksul, siis
Ratsaspordikooli pidajal ei ole kohustust õppemaksu tagastada ega treeningtunni järeletegemise
võimalust pakkuda.

10.

Konfidentsiaalsus

10.1.

Lepingut, selle tingimusi ning Lepingu täitmise käigus saadavat informatsiooni teise Poole või Lepingu
sisu kohta hoiavad Pooled konfidentsiaalsena. Sellise informatsiooni avaldamine toimub ainult Poolte
kirjalikul kokkuleppel. Eeltoodu ei piira siiski Poole õigust avaldada konfidentsiaalset informatsiooni,
mille avaldamine on nõutud õigusaktidega, samuti õigust avaldada konfidentsiaalset informatsiooni
krediidi- ja finantseerimisasutustele, audiitoritele, advokaatidele ja muudele professionaalsetele
konsultantidele, kelle suhtes kehtib vaikimiskohustus.

11.

Vastutus

11.1.

Pool vastutab oma Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittekohase täitmise eest, välja
arvatud juhul, kui Lepingu vastav rikkumine on vabandatav. Rikkumine on vabandatav, kui see on
põhjustatud vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja
mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga
arvestaks või seda väldiks või takistavat asjaolu või selle tagajärge ületaks. Kui vääramatu jõu mõju on
ajutine, on rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.
Pool, kes rikub kohustust vääramatu jõu tõttu, on kohustatud teist Poolt vastavast asjaolust viivitamatult
teavitama.

12.

Lepingu lõpetamise alused ja kord

12.1.

Käesolev Leping jõustub pärast selle allkirjastamist ja kehtib kuni Õpilase Ratsaspordikooli
õpilasnimekirjast väljaarvamiseni seoses kooli lõpetamisega või muul põhjusel. Ratsaspordikooli
lõpetamiseks peab õpilane täitma õppekavaga kehtestatud nõuded.

12.2.

Poolte kirjalikul kokkuleppel võib Lepingu igal ajal lõpetada.

12.3.

Lepingu pool võib Lepingu korraliselt üles öelda kirjalikus vormis avaldusega teatades sellest ette
minimaalselt 1 (üks) kuu.

12.4.

Ratsaspordikooli pidajal on õigus Leping erakorraliselt etteteatamis tähtaega järgimata kirjalikus vormis
avaldusega üles öelda, kui:

12.4.1. Õpilane ja/või Seaduslik esindaja rikub Ratsaspordikooli pidaja poolt kehtestatud kodukorrast,
käesolevast Lepingust või muust Ratsaspordikooli pidaja poolt kehtestatud eeskirjast tulenevaid
kohustusi;
12.4.2. Õpilane või Seaduslik esindaja on Õppemaksu või Muude Tasude maksmisega viivituses rohkem kui 2
(kaks) kuud ja Pooled ei ole saavutanud kokkulepet tasumisele kuuluva võlgnevuse tasumise
tingimustes.
12.5.

Lepingu mistahes alusel lõppemisel kohustub Õpilane tagastama Ratsaspordikoolile hiljemalt Lepingu
lõppemise päeval Õpilase valduses olevad Ratsaspordikoolile kuuluvad esemed.

12.6.

Lepingu mistahes alusel lõppemisel või lõpetamisel jäävad Lepingu need sätted, mis oma olemuse tõttu
reguleerivad Poolte õigusi ja kohustusi pärast Lepingu lõppemist, kehtima ka pärast Lepingu lõppemist.
Eelkõige, kuid mitte ainult, puudutab see Lepingu sätteid, mis reguleerivad Poolte vastutust ja Poolte
vaheliste vaidluste lahendamist.

13.

Lepingu muutmine

13.1.

Lepingu muutmine ja täiendamine toimub Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis vormistatakse Lepingu
lisana v.a. asjakohased Ratsaspordikooli pidaja dokumendid, millised avaldatakse veebilehel
www.massuratsaklubi.ee

13.2.

Erandina on Ratsaspordikooli pidajal õigus muuta ühepoolselt ilma Poolte nõusolekuta vastavalt
Lepingus sätestatud korrale:

13.2.1. Õppekava.
13.2.2. Õppemaksu suurust.
13.2.3. Kodukorda.
13.2.4. Põhikirja.
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14.

Vaidluste lahendamise kord

14.1.

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

14.2.

Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui
vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks
maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

15.

Lõppsätted

15.1.

Leping sisaldab kõiki Lepingu objekti puudutavaid Poolte kokkuleppeid ja kõiki Lepingu tingimusi ning
asendab alates jõustumisest kõiki Poolte vahel sama Lepingu objekti suhtes varasemalt tehtud mis tahes
suulisi ja kirjalikke tahteavaldusi ja kokkuleppeid.

15.2.

Kui mõni Lepingu säte osutub kas osaliselt või täielikult kehtetuks, siis ei mõjuta see kogu Lepingu
ning ülejäänud Lepingu sätete kehtivust, välja arvatud juhul, kui konkreetse sätte kehtetuse tulemusena
kaotavad Pooled huvi Lepingu täitmise vastu või kui kehtetu säte toob kaasa sedavõrd olulise
muudatuse, et Lepingu muude sätete edasi kehtimine oleks ilmselgelt ebamõistlik. Lepingu sätte
kehtetuks osutumisel rakendavad Pooled oma parimaid jõupingutusi, et kehtetu säte asendada sättega,
mis on kooskõlas Lepingule kohaldatava õigusega ning vastab võimalikult suures ulatuses Poolte
esialgsele tahtele.

15.3.

Lepingust tuleneva mis tahes õiguse teostamisel või kohustuse täitmisel esinev viivitus ei tähenda
sellisest õigusest loobumist või sellise kohustuse täitmisest vabanemist, ühegi õiguse eraldi või osaline

teostamine või maksmapanek ei välista vastava õiguse edasist teostamist ega vastava õiguse edasist
maksmapanekut, kui Lepingus ei ole sätestatud või selle kontekstist ei tulene teisiti.
15.4.

Pooled käesolevaga avaldavad ja kinnitavad, et kõik Lepingu sätted on Poolte vahel läbi räägitud ning
mõlemal Poolel oli võimalus mõjutada Lepingu sätete sisu. Pooled avaldavad ja kinnitavad, et
Lepingust tulenevad Poolte õigused ja kohustused on tasakaalus ning ükski Lepingu säte ei kahjusta
ebamõistlikult ühtegi Poolt.

15.5.

Leping jõustub allakirjutamise hetkest kuid omab tagasiulatuvat jõudu alates avalduse esitamisest
Massu Ratsaspordikoolile.

15.6.

Käesolev Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi
poolele jääb üks eksemplar või allkirjastatakse leping digiaalselt.
Lepingu lisad, s.t. õppekava,
www.massuratsaklubi.ee

kodukord

ja

eeskirjad,

põhikiri

on

EELTOODU KINNITUSEKS on Pooled oma Lepingu päises märgitud kuupäeval selle allkirjastanud.
Massu Ratsaspordikooli pidaja:

Õpilane/Seaduslik esindaja:

___________________

_________________________________________

Kristi-Carolina Reinmaa
MTÜ Massu Ratsaklubi juhatuse liige
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