MTÜ Tantsuteater Polly
Huvikool MTÜ Tantsuteater Polly reg. nr. 80272379 (edaspidi Huvikool), direktor Polina
Žukova-Lazartšuk isikus, ühelt poolt ja õpilase seaduslik esindaja (edaspidi Esindaja) teiselt
poolt, leppisid tähtajatult kokku alljärgnevas:
1. Lepingu objekt
1.1.Huvikool kohustub andma õpilasele tantsutreeninguid vastavalt Esindaja poolt tehtud
valikule ning viimane kohustub selle eest tasuma käesolevas lepingus (edaspidi Leping)
sätestatud korras.
2. Õppetöö
2.1. õppeaasta Huvikoolis algab 1. septembril 2018.a. ning lõpeb 31. augustil 2019.a.
2.2. õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile, rühmadesse jagamist teostab

õpetaja lähtuvalt

õpilase vanusest ning oskuste tasemest;
2.3. õppetöö läbiviimise kohaks on Haabersti Vaba Aja Keskus (Ehitajate tee 109A/2),
Haabersti linnaosavalitsuse maja (Ehitajate tee 109A), Tallinna Õismäe Gümnaasiumis
(Õismäe tee 50), Tallinna Haabersti Vene Gümnaasium (Õismäe tee 132).
2.4. Huvikoolil on õigus õppetöö läbiviimise asukoht üle viia mõnda teise õppetööks sobivasse
saali Tallinna linna piires teatades sellest Esindajale 30 päeva ette.
2.5. üldjuhul õppetöö ei toimu Haridus- ja Teadusministri poolt kehtestatud koolivaheaegadel ja
riiklikel pühadel.
2.6. huvikool,

õpilane

ja

tema

esindaja

järgivad

Huvikooli

kodukorda:

http://www.tantsuteaterpolly.ee/Kodukord. Lepingus antud allkirjaga esindaja kinnitab, et on
tutvunud kooli kodukorraga.
3. Õppemaks (vastavalt valikule), sisaldab Huvikooli saali renditasu ning pedagoogide töötasu
Põhipakett III rühm – 3 korda nädalas
3.1. Õppemaks on 50 EUR/kuu.
või
Pakett A III rühm – 4 korda nädalas
3.1. Õppemaks on 60 EUR/kuu.
3.2. Õppemaksule lisatakse 30€ kostüümide tasuna ( 15€ oktoobri ning 15€ märtsi kuu arvetele).

MTÜ Tantsuteater Polly
3.3.Esindaja

kohustub

tasuma

EE052200221042147140

õppemaksu

Swedbank,

7

iga

kuu

päeva

Huvikooli

jooksul

alates

arveldusarvele
arve

nr.

saamisest,

maksekorralduses märkida: arve nr, õpilase nimi.
3.4. Õppemaksu tasumisega viivitamisel on Huvikoolil õigus õpilane treeningult kõrvaldada.
4. Lepingu lõpetamine
4.1 Leping lõpeb Esindaja vastavasisulise kirjaliku avalduse esitamisel Huvikooli direktorile ekirjaga aadressile kool@tantsuteaterpolly.ee.
4.2. Huvikoolil on õigus Leping lõpetada, kui õpilane ei võta järjekindlalt õppetööst osa või
häirib õppetööd;
4.3. Lepingu lõpetamise korral on Esindaja kohustatud tasuma läbitud tundide eest vastavalt
antud Lepingu punktide 3.1 ja 3.2 hinnakirjale.

Valitud pakett: ......................................
Õpilase ees- ja perekonnanimi: .........................................
Õpilase isikukood: .................................
Esindaja ees- ja perekonnanimi: ........................................
Kontakttelefoni nr: ............................
e-posti aadress: ..........................................
Lepingu sõlmimise kuupäev: .........................................

_______________________
Esindaja (digi)allkiri
_______________________

Huvikooli MTÜ Tantsuteater Polly direktori (digi)allkiri
Polina Žukova-Lazartšuk

