LEPING NR____________ «_________»___________ 20__ a.
Narva Noorte Meremeeste Klubi (edaspidi NNMK), reg nr 75009160, asukoht aadressil Viru 18,
20307 Narva, direktor Vadim Trenini isikus ja
___________________________________________________________________________
Maksja nimi, perekonnanimi nagu passis, ladina tähtedega, isikukood,
(edaspidi Maksja), kes on õpilase vanem (sugulane, eestkostja)
___________________________________________________________________________
Õpilase nimi, perekonnanimi nagu passis, ladina tähtedega, isikukood
(edaspidi Õpilane)
……………………………………
Klubisse võtmise kuupäev
Sõlmisid lepingu alljärgnevas;

………………............
meeskonna number

1. Lepingu ese.
Lepingu esemeks on õppetöö Narva Noorte Meremeeste Klubis vastavalt valitud programmile ning
vanematasu õpingute eest.
2. Poolte kohustused.
2.1. NNMK kohustub:
2.1.1. Garanteerima õppetöö Õpilase poolt valitud programmi järgi, mis on kinnitatud EV Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt, vastavalt huvikooli seadusele, Haridusministeeriumi ja klubi omaniku
õigusaktidele, sisedokumentidele ning klubi Põhikirjale.
2.1.2. Andma Õpilasele sooritatud arvestuste ja eksamite alusel välja kehtestatud vormis dokument läbitud
õpingute kohta.
2.1.3. Esitama arved õppetöö eest ning edastama arved Maksjale pedagoogi kaudu. Arve esitatakse
Maksjale I õppepoolaasta /september-detsember/ ja II õppepoolaasta /jaanuar-mai/ eest. Juhul, kui Õpilane
asus NNMK-is õppima mitte I või II õppepoolaasta algusest, esitatakse arve alates faktilisest õpingute
algusest. Õppetasu on võimalik maksta kas iga kuu eest eraldi või kogu summa korraga esitatud arve
alusel.
2.2. Maksja kohustub:
2.2.1. Vastutama selle eest, et Õpilane täidab oma kohustusi vastavalt NNMK Põhikirjale.
2.2.2. Saama arveid NNMK pedagoogilt. Arve mittesaamisel teavitada NNMK.
2.2.3. Kandma Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna arvele tasu õpingute eest vastavalt esitatud arvele,
kuid mitte vähem kui kehtestatud kuutasu.
2.2.4. Õpilase puudumise korral teavitada NNMK õigeaegselt puudumise põhjustest.
3. Õpingutasu suurus.
3.1. Narva Linnavalitsuse määruse nr 1200-k 16.11.2016. a alusel kehtestatakse õppetasu suurus.
3.2.Õppetasu suurus õppekulude osaliseks katmiseks moodustab:
lapsed ja õppivad noored - 6,50 eurot kuus;
täiskasvanud – 12,00 eurot kuus.
3.3. Õppetasu suuruse muutumisest teatab NNMK Maksjale kuu aega ette.
4. Eritingimused.
4.1. Maksja vähekindlustatud perest võidakse vabastada õppetasu tasumisest NNMK direktori käskkirja
alusel, vastavalt Narva Linnavalitsuse määrustele. Tasust vabastamiseks esitab Maksja NNMK-ile tõendi
sissetulekute kohta ja isikliku avalduse.
4.2. Õpingute kuutasu arvestatakse vähemalt ühe tunni külastamise korral kuus Õpilase poolt
4.3 Õpilase põhjuseta puudumise korral NNMK õppetasu ümberarvestust ei teosta.
4.4 Vastavalt NNMK töösisekorraeeskirjade paragrahvi IV punktile 7, NNMK administratsioon ja
pedagoogid ei vastuta kursuslaste poolt klubisse toodud isiklike asjade säilimise eest.
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5. Pretensioonide reguleerimine.
5.1. Pretensioonide tekkimisel teavitab üks pool teist poolt kuu aja jooksul kirjalikult tekkinud pretensiooni
sisust.
5.2. Kui pooled ei jõua pretensioonide tekkimisel kokkuleppele on mõlemal poolel õigus pöörduda hagiga
kohtusse.
6. Sanktsioonid.
6.1. Õppetasu võlgnevuse korral 2 kuu jooksul, on NNMK õigus peatada õpingud kuni võlgnevuse
kustutamiseni.
6.2. Õppetasu võlgnevuse korral 3 kuu jooksul, on NNMK õigus Õpilane välja heita ja käesolev leping
lõpetada, nõudes võlgnevust sisse seadusega ettenähtud korras või mitte lubades Õpilast suvepraktikale,
samuti NNMK teistest kultuuri-massiüritustest.
6.3. Õppetasu võlgnevuse olemasolu korral on NNMK õigus esitada kohtu korras hagi võlgnevuse
väljamõistmiseks.
6.4. NNMK võib lepingu lõpetada klubi sisekorraeeskirjade jämeda rikkumise korral Õpilase poolt.
7. Maksja kokkulepe.
7.1 Maksja annab käesoleva lepingu allkirjastamisega nõusoleku sellele, et tema lapse nime, fotosid ja
infot lapse saavutustest võib avaldada klubi kodulehel, stendidel ja teistel kandjatel (sealhulgas
videofilmides huvikooli elust) õppeperioodi jooksul antud õppeasutuses.
7.2 Maksja on teadlikud, et tal on õigus nõuda andmete avalikustamise lõpetamist, lähtudes p.3 § 11
Isikuandmete kaitse seadusest.
8. Lepingu tähtaeg.
8.1. Käesolev leping jõustub allakirjutamise hetkest.
8.2. Lepingu kehtivusaeg – 3 aastat.
8.3. Lepingu tähtaega võib poolte kokkuleppel pikendada.
8.4. Lepingu võib lõpetada ennetähtaegselt mistahes põhjusel, mistahes ajal Maksja avalduse alusel.
8.5. Pärast lepingu tähtaja lõppemist või selle ennetähtaegset lõpetamist ei vabane pooled käesolevast
lepingust tulenevate kohustuste täitmise kohustusest.
8. Lõppsätted.
Käesolev leping on koostatud 2 võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, üks kummalegi poolele.
9. Poolte rekvisiidid:
__________________
(allkiri)

___________________
(allkiri)

Vadim Trenin
Narva Noorte Meremeeste Klubi direktor
reg. nr 75009160
Viru 18, 20307, Narva
www.nnmk.ee

Maksja
___________________________
nimi, perekonnanimi (nagu passis)
___________________________
isikukood

___________________________
aadress
___________________________
telefon, e-mail
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