
 

LEPING NR. ………. 
 
Tallinna Spordiselts Kalev MTÜ    Kuupäev: ……..…………. 

Tallinna Spordiseltsi Kalev Kergejõustikukool (edaspidi Spordikool), direktor isikus Kaja Seinberg, ühelt           
poolt ja spordikooli õpilase (edaspidi Õpilane) (VEMI-s registreeritud õpilase) seaduslik esindaja           
(edaspidi Esindaja) (VEMI-s registreeritud õpilase lapsevanem) teiselt poolt, sõlmisid käesoleva          
lepingu (edaspidi Leping) ja leppisid kokku alljärgnevas: 

 

1. LEPINGU OBJEKT 

1.1. Spordikool kindlustab õpilase spordikoolituse vastavalt õppekavale kvalifitseeritud treeneri 
juhendamisel september-juuni (võistlevatele sportlastele september-august). 
1.2. Lepingu objektiks on Spordikooli poolt Õpilasele osutatav teenus ning Poolte vahelised suhted,            
õigused ja kohustused Õpilase Spordikoolis õppimise ajal. 
1.3. Lepinguga annab Õpilase Esindaja nõusoleku, et Õpilane esindab Spordikooli võistlustegevuses. 
1.4. Lepinguga annab Esindaja (juhul, kui Õpilane ei ole täisealine) nõusoleku kasutada Õpilase            
isikuandmeid (sh tulemused, pildid) Spordikooliga seotud informatsiooni kuvamiseks kodulehel ja          
muudes Spordikooli poolt kasutusel olevates kanalites.  
 

2. OSAPOOLTE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

2.1. Spordikooli kohustused ja õigused 

2.1.1. Spordikool kohustub osutama Õpilasele sporditeenust lepingu katkestamiseni Spordikooli poolt         
kinnitatud õppekavade alusel (EHIS-s registreeritud õppekava) ning kvalifitseeritud treeneri-õpetaja         
juhendamisel 02.09.2019-31.08.2020. 
2.1.2. Spordikoolil on õigus Õpilane Spordikoolist välja arvata, kui Spordikooli Õpilane rikub           
süstemaatiliselt kodu-korda, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel või kui Õpilase kolme            
kuu õppemaks on tasumata. 
 
2.2. Esindaja kohustused ja õigused 

2.2.1. Esindaja kohustab tasuma igakuiselt õppemaksu vastavalt hinnakirjale. 
2.2.2. Õpilane kohustub esindama võistlustel Spordiklubi. 
2.2.3. Õpilase esindaja peab registreerima VEMI (www.vemi.ee) kasutajaks ja sõlmima Spordikooliga          
lepingu läbi VEMI keskkonna. Juhend on leitav Spordikooli kodulehel. 
2.2.4. Õpilase esindajal on õigus saada infot Õpilase treening- ja võistlustegevuse kohta.  
2.2.5. Õpilase võib Spordikoolist välja arvata Õpilase esindaja soovil. Sellekohase avalduse esitab           
Õpilase esindaja kahe nädalase etteteatamise tähtajaga. 
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3. MAKSETINGIMUSED 

3.1. Õppemaksu kuutasu on toodud välja Spordikooli kodulehel asuval hinnakirjal. 
3.2. Õppemaksu tasub Esindaja ülekandega TALLINNA SPORDISELTS KALEV kontole nr. EE41          
2200 2210 1141 3012 Swedbank iga kuu 15. kuupäevaks. Juurde tuleb lisada treeneri nimi, õpilase nimi                
ja arvel olev viitenumber. 
3.2.1. Kui esindaja pole mingil põhjusel võimalik sõlmida Spordikooliga lepingut VEMI keskkonnas,           
siis tuleb tasuda õppemaks ülekandega punktis 3.2 viidatud kontole. Juurde tuleb lisada treeneri nimi ja               
õpilase nimi. 

4. LEPINGU KEHTIVUS 
4.1. Käesolev leping jõustub lepingu sõlmimise momendist ja on kehtiv lepingu lõpetamiseni. 
4.2. Lepingu lõpetamisest peab Esindaja teatama spordikoolile vähemalt 2 nädalat ette. 
4.3. Lepingut võib muuta või tühistada lepingupoolte kirjalikul kokkuleppel. 
4.4. Lepingupoolte vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse mittesaavutamisel       
lahendatakse erimeelsused vastavalt kehtivatele seadustele. 

5. LÕPPSÄTTED 

5.1. Lepingule sõlmimisega kinnitab Esindaja, et talle on ammendavalt vastatud kõigile Spordikooli           
sporditööd puudutavatele küsimustele ja Ta kohustub täitma Lepingut. 

 

LEPINGUPOOLTE ANDMED: 

Tallinna Spordiseltsi Kalev MTÜ 

Kergejõustikukool 

Endla 3/Tõnismägi 2, Tallinn 

kjk@kalevkjk.ee 

www.kalevkjk.ee 

Tel: +372 5265078 

Kaja Seinberg 

Direktor 

 

 

Esindaja mob.: (leitav VEMI kontolt) 

Esindaja email: (leitav VEMI kontolt) 

Elukoht: (leitav VEMI kontolt) 
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