
3.4. Õpilane maksab Õppemaksu alljärgnevalt (tee rist vastavasse kasti):   Terve Õppeaasta eest              Õppeperioodi kaupa 

3.5. Õpilane soovib Õppemaksu soodustust 15% järgneval põhjusel (tee rist vastavasse kasti)

         alates teisest lapsest, kui ühest perest osaleb Kooli õppetöös rohkem kui üks laps;             Õpilase peres on 3 või enam alaealist last;

         osaleval lapsel on ainult üks vanem;             Õpilase vanem(ad) on töötu(d).

4. Õpilase ja Õpilase Esindaja kinnitused
4.1. Õpilane ja Õpilase Esindaja kinnitavad, et:
4.1.1. nad on tutvunud Kooli sisekorraeeskirja, aastaplaani ja tunniplaaniga ning peavad neist nõuetekohaselt kinni;
4.1.2. nad on Lepinguga tutvunud ja selle hoolikalt läbi lugenud, Lepingu sisu on neile arusaadav ja vastab nende tahtele. Õpilane ja Õpilase Esindaja  
 mõistavad Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste sisu ning Lepingust tulenevate kohustuste rikkumisega kaasneda võivaid tagajärgi.
4.2. Õpilane ja Õpilase Esindaja hoiavad end kursis Kooli kodulehel www.tantsuagentuur.ee avaldatava infoga.
4.3. Õpilane ja Õpilase Esindaja annavad Koolile õiguse Õpilasest Õppetöö käigus tehtud foto- ja videomaterjali kasutamiseks Kooli tegevuse  
 tutvustamisel ja reklaamimisel Kooli poolt valitud viisil.
5. Muud kokkulepped
5.1. Õpilane ja/või Õpilase esindaja nõustub tema poolt Koolile avaldatud järgmiste isikuandmete: isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise  
 kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil  
 AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäireregistris.
5.1.1. Koolil tekib AS-ile Krediidiinfo andmete edastamise õigus, kui Õpilasel ja/või Õpilase esindajal on täitmata Lepingust tulenev rahaline kohustus.
5.1.2. Andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saab lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee.
5.1.3. Õpilane ja/või Õpilase esindaja saab tema kohta AS-i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee.
5.1.4. Õpilasel ja/või Õpilase esindajal on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt  
 isikuandmete kaitse seadusele.
6. Lõppsätted
6.1. Leping koosneb Lepingu põhitingimustest ja Lepingu Üldtingimustest, mis moodustavad ühtse ja lahutamatu terviku ning on Pooltele  
 täitmiseks kohustuslik. 
6.2. Leping jõustub Õppeaasta algusest ning kehtib kuni Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni Poolte poolt. Juhul, kui Leping  
 sõlmitakse digitaalselt, on Lepingu jõustumise eelduseks Õpilase ja/või Õpilase esindaja poolt Lepingu veebilehel www.tantsuagentuur.ee  
 täitmine ja Koolile allkirjastatuna edastamine.
6.3. Lepingust tulenevad erimeelsused ja vaidlused püüavad Pooled lahendada heas usu läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste teel lahenduseni ei  
 jõuta, lahendab vaidluse Harju Maakohus.
7. Poolte Kontaktid
 Kool: SA Eesti Tantsuagentuur (reg. kood: 90006822, aadress Hobujaama 12 / Narva mnt 9E, 10117 Tallinn;  
 e-post: kool@tantsuagentuur.ee; tel: 660 2524; IBAN EE702200221022903401, AS Swedbank)

Õpilane: isikukood: aadress:

e-post: tel: kool / lasteaed: 

Õpilase Esindaja: isikukood: aadress:

e-post: tel: 

Isik, kes tasub Õpilase eest Õppemaksu saab vastavalt EV Tulumaksuseaduse §26 LG 1 alusel makstud õppemaksu oma aastatulust maha arvestada.

ÕPPELEPING
(edaspidi Leping) 

Leping on sõlmitud SA Eesti Tantsuagentuur erahuvialakooli ETA Tantsukool, mida esindab seaduse alusel juhatuse liige Raido Bergstein 

(edaspidi Kool) ja                                                                                                                                               (edaspidi Õpilane), keda esindab seaduse alusel  

                                                                                                                                        (edaspidi Õpilase Esindaja) vahel, keda edaspidi nimetatakse eraldi või 

koos vastavalt ka Pool või Pooled.

Kool, Õpilane ja Õpilase Esindaja on kokkuleppinud alljärgnevas:  
Lepingu põhitingimused:
1. Lepingu ese
1.1.  Leping sätestab  Kooli, Õpilase ja Õpilase Esindaja suhted seoses Õpilase osalemisega Kooli poolt korraldatavas õppetöös.
2. Õppetöö korraldus
2.1. Õppetöö on Koolis korraldatud vastavalt Lepingu Üldtingimustes toodud korrale. 
2.2. Õppeaasta on jaotatud viieks Õppeperioodiks. Õppeaasta algus ja lõpp on toodud Lepingu Üldtingimustes.
2.3. Õpilane alustab õpinguid alljärgnevas õppeastmes (tee rist vastavasse kasti):
 EELASTE (EEL) / TANTSUFILM (TF)               ALGASTE (ALG)              PÕHIASTE (PA)              TANTSIJAKOOLITUS (TK)

2.4. Õpilane alustab õpinguid              rühmas / kursusel.
3. Õppemaks
3.1. Õppemaksu arvestamine ja tasumine toimub vastavalt
 Lepingu Üldtingimustes toodud korrale.
3.2. Õpilase Õppemaks Õppeaastal on:

3.3.

 
 
 
 
 
3.3.1.

Juhul, kui Õpilane soovib osaleda vähemas arvus Tantsutundides, kui 
Õppetöö tase ette näeb, on Õpilasel võimalik osaleda Tantsutundides 
Õppetöö väliselt. Õppetöö välise Tantsutunni hind on 7.00 € / 
Tantsutund. Õpilase Õppemaks kujuneb vastavalt sellele, mitmes 
Tantsutunnis nädalas on Õpilane avaldanud soovi Õppeperioodi 
jooksul käia. 

Soovin osaleda Tantsutundides Õppetöö väliselt ja osalen 
Õppeperioodi kestel nädalas alljärgnevalt toodud arvus 
Tantsutundides (tee rist vastavasse kasti):

1Tantsutundide arv nädalas:

Õppetöö tase
Tantsutunde 

nädalas
Tantsutunde 

Õppeperioodis
Õppeperioodi 

hind
Tantsutunde 
õppeaastas

Õppeaasta 
hind

Eelaste / tantsufilm 2 14 91.00 € 70 385.00 €
Algaste 3 21 126.00 € 105 525.00 €

Põhiaste 4 28 154.00 € 140 630.00 €
Tantsijakoolitus 6 42 189.00 € 210 730.00 € 2 3 4 5

initiator:raido@tantsuagentuur.ee;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:a1d2431f01e7d047b4a6f3d22742e3c3
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LEPINGU ÜLDTINGIMUSED 
 
1. Mõisted 
1.1. Õppeaasta on periood, mille kestel toimub õppetöö Koolis. 2017/2018 Õppeaasta algab 04.09.2017 ja kestab kuni 10.06.2018. 
1.2. Õppemaks on tasu Kooli õppetöös osalemise eest. Õppemaks ei sisalda treeningriietuse, kostüümide, õppematerjalide, transpordikulude jms 

maksumust. 
1.3. Tantsutund on üks õppetund kestusega 60 minutit.  
 
2. Õppetöö korraldus 
2.1. Kool loob tingimused erahuvihariduse omandamiseks ja viib läbi Tantsutunde, lähtudes Kooli õppekavast (õppekava kood 81718) ja 

suunitlusest, mis on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.  
2.2. Õpilasel on õigus alustada õpinguid Koolis ning võtta osa Tantsutundidest peale Lepingu allkirjastamist mõlema Poole poolt. 
2.3. Tantsutunnid toimuvad tunniplaani alusel, mille Kool koostab minimaalselt õppeperioodi kaupa. Tunniplaan tehakse teatavaks Kooli 

veebilehel või muul viisil hiljemalt 4 kalendripäeva enne iga õppeperioodi algust. 
2.4. Kooli õppekava alusel on Koolis kehtestatud järgnev õppesüsteem: 

2.4.1. Eelkool, kuhu kuuluvad üldjuhul õpilased vanuses 4-7 eluaastat.  
2.4.2. Algaste, kuhu kuuluvad üldjuhul õpilased vanuses 7-11 eluaastat.  
2.4.3. Põhiaste, kuhu kuuluvad õpilased vanuses 11-14 eluaastat. Põhiastmesse õppima asumise eelduseks on Kooli poolt korraldatud 

katsete läbimine, välja arvatud juhul, kui õpilane on läbinud Algastme. Õppetöö Põhiastmes toimub taseme alusel. 
2.4.4. Tantsijakoolitus, kuhu kuuluvad üldjuhul õpilased vanuses alates 15-ndast eluaastast. Tantsijakoolitusele õppima asumise eelduseks 

on Kooli poolt korraldatud katsete läbimine, välja arvatud juhul, kui õpilane on läbinud Põhiastme. Tantsijakoolituse õppetöö toimub 
taseme alusel kolmes kursuses. Tantsijakoolituse õppetöö lõpetamisel saab Õpilane Kooli lõputunnistuse juhul, kui Õpilane on täitnud 
Kooli õppekava vähemalt 70% ulatuses ning sooritanud eksamid. 

2.4.5. Eelkoolis, Algastmes, Põhiastmes ja Tantsijakoolitusel Kooli õppekava järgselt kohustuslikult läbitavate Tantsutundide arv on toodud 
Kooli poolt koostatud tunniplaanis. 

2.5. Juhul, kui Õpilane ei soovi täita Kooli õppekava, on Õpilasel võimalik osaleda Kooli õppetöös õppekava väliselt. Sellisel juhul ei osale Õpilane 
kõikides Kooli poolt koostatud tunniplaanis talle ettenähtud Tantsutundides, vaid enda poolt valitud arvus Tantsutundides ning Õpilane ei 
saa Kooli Tantsijakoolituse lõpetamisel lõputunnistust.   

2.6. Õppeaasta on jagatud viieks Õppeperioodiks: 
   04.09 - 22.10.2017. a (edaspidi I õppeperiood); 
   30.10 - 20.12.2017. a. (edaspidi II õppeperiood); 
   08.01 - 25.02.2018. a (edaspidi III õppeperiood); 
   05.03 - 22.04.2018. a (edaspidi IV õppeperiood); 
   02.05 – 10.06.2018. a (edaspidi V õppeperiood). 

2.7. Riiklikel pühadel ja Eest Vabariigi Haridus- ja Teadusministri poolt kehtestatud üldhariduskooli koolivaheaegadel õppetööd ei toimu. 
2.8. Kool ei asenda Tantsutundi, millest Õpilane on puudunud. 
2.9. Haigestumise tõttu Tantsutundidest puudumise korral kohustub Õpilane või Õpilase esindaja sellest Kooli teavitama hiljemalt enne esimese 

puudutava Tantsutunni algust. 
2.10. Kool asendab Tantsutunni, mis on ära jäänud Kooli tõttu (õpetaja haigestumine, avarii jms). 
2.11. Õppetöö viiakse läbi Kooli aadressil Hobujaama 12 / Narva mnt 9E, Tallinn. Juhul, kui Kool muudab õppetöö läbiviimise kohta, informeerib 

Kool sellest Õpilast ja / või Õpilase esindajat eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Lepingus toodud kontaktandmetel. 
 
3. Õppemaks 
3.1. Õppemaksu suuruse kehtestab Kool igaks õppeaastaks eraldi. Õppemaksu suurus Õppeaastal on toodud Lepingus. 
3.2. Õppemaksu on võimalik tasuda korraga terve Õppeaasta eest ja Õppeperioodi kaupa.  
3.3. Õppemaks tasutakse ülekandega Kooli poolt väljastatud arve alusel hiljemalt arvel toodud kuupäevaks. Kool edastab arve Õpilasele ja / või 

Õpilase esindajale Lepingus toodud e-posti aadressil. 
3.4. Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida arve number, Õpilase nimi ja rühma / kursuse number. Kool ei vastuta 

mittenõuetekohaselt vormistatud maksetest tulenevate arusaamatuste eest. 
3.5. Arve(te) mittetähtaegsel tasumisel arvestab Kool viivist 0,1% päevas tähtaegselt tasumata summalt kuni arvel toodud summa nõuetekohase 

tasumiseni. 
3.6. Õpilasel on õigus taotleda Õppemaksu soodustust vastavalt Kooli Õppemaksu soodustuste ja õppetööst haiguse tõttu eemaloleku teavitamise 

korras  sätestatule. Hetkel kehtiv Kooli Õppemaksu soodustuste ja õppetööst haiguse tõttu eemaloleku teavitamise kord on toodud Lepingu 
lisas. Koolil on õigus eelnimetatud korda igal ajal muuta. 

3.7. Tantsutundidest puudumine ei vabasta Õppemaksu tasumise kohustusest. 
3.8. Haiguse tõttu Tantsutundidest puudumisel on Õpilasel õigus taotleda Õppemaksu soodustust vastavalt Kooli Õppemaksu soodustuste ja 

õppetööst haiguse tõttu eemaloleku teavitamise korras  sätestatule. Hetkel kehtiv Kooli Õppemaksu soodustuste ja õppetööst haiguse tõttu 
eemaloleku teavitamise kord on toodud Lepingu lisas. Koolil on õigus eelnimetatud korda igal ajal muuta. 

 
4. Lepingu Poolte vastutus 
4.1. Lepingu Pool on kohustatud hüvitama täies ulatuses teisele Poolele Lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju. 
4.2. Lepingu mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjustas vääramatu jõu (force majeure) olukorra tekkimine. Pooled 

ei käsitle vääramatu jõuna haigestumist, transpordiprobleeme jms. Pool, kes rikub oma Lepingulisi kohustusi vääramatu jõu olukorra tõttu, 
peab sellest olukorrast ja selle mõjust tema võimele Lepingust tulenevaid kohustusi täita teatama teisele Poolele viivitamata, kuid mitte hiljem 
kui 24h jooksul pärast seda, kui ta sai vältimatust olukorrast teada või pidi sellest teada saama. 

 
5. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine 
5.1. Lepingu võib Poolte kokkuleppel lõpetada ennetähtaegselt. 
5.2. Kool võib Lepingu ennetähtaegselt 5 (viie) kalendripäevase ette teatamisega üles öelda juhul, kui esineb mistahes alljärgnev asjaolu:  
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5.2.1. Õpilane ja / või Õpilase esindaja ei ole tasunud tähtaegselt ja / või ettenähtud summas Õppemaksu või muud Lepingu alusel 
tasumisele kuuluvat tasu; 

5.2.2. Õpilane ja / või Õpilase esindaja jätab rohkem kui 1 (üks) kord täitmata või ei täida nõuetekohaselt mistahes muud Lepingust tulenevat 
kohustust. 

5.3. Õpilane ja / või Õpilase esindaja võib Lepingu ennetähtaegselt üles öelda teatades sellest Koolile ette vähemalt 14 päeva enne iga Lepingu 
Üldtingimuste punktis 2.2. nimetatud Õppeperioodi algust. 

5.4. Lepingu ülesütlemine toimub kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemise avalduse tegemisega teisele Poolele.  
5.5. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine Poolte kokkuleppel või Lepingu ülesütlemise tõttu ei vabasta Õpilast kohustusest tasuda Lepingu 

ennetähtaegse lõpetamise hetkel käimasoleva Õppeperioodi eest Õppemaksu, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis. 

 
6. Teadete esitamine 
6.1. Kõik Lepingu alusel teisele Poolele esitatavad teated peavad olema kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.  
6.2. Pool teavitab teist Poolt viivitamatult muudatustest Lepingus avaldatud kontaktandmetes. 
 
7. Kohaldatav seadus, vaidluste lahendamine 
7.1. Leping on sõlmitud ja seda täidetakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. 
7.2. Lepingust tulenevad arusaamatused ja vaidlused püütakse lahendada heas usus läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral 

lahendab vaidluse Harju Maakohus. 
 
8. Lõppsätted 
8.1. Pooled mõistavad Lepingu sisu, tähendust ja sellest neile tulenevaid õigusi ja kohustusi ning täidavad Lepingut heas usus. 
8.2. Lepingu tingimusi muudetakse Poolte kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad, kui mõlemad Pooled on muudatuskokkuleppe 

allkirjastanud või Poolte vahel kokkulepitud muul tähtajal. Lepingu võimalikud muudatuskokkulepped ja lisad on Lepingu lahutamatud osad. 
8.3. Lepingu Üldtingimuste ja Lepingu põhitingimuste vastuolu korral kohaldatakse Lepingu põhitingimustes sätestatut.  

 
 
 
ÕPPEMAKSU SOODUSTUSTE JA ÕPPETÖÖST HAIGUSE TÕTTU EEMALOLEKU TEAVITAMISE KORD 
 
Käesolev kord reguleerib õppemaksu soodustuse taotlemist ja saamist SA Eesti Tantsuagentuur erahuvialakoolis ETA Tantsukool 
(edaspidi Kool). 
 
1. ÕPPEMAKSU SOODUSTUS 15 % 
1.1. Koolilt on võimalik taotleda õppemaksu soodustust 15 % järgnevatel juhtudel: 
1.1.1. alates teisest lapsest, kui ühest perest osaleb Kooli õppetöös rohkem kui üks laps; 
1.1.2. Õpilase peres on 3 või enam alaealist last; 
1.1.3. osaleval lapsel on ainult üks vanem (lapse sünnitunnistuse ja muu tõendava dokumendi koopia); 
1.1.4. Õpilase vanem(ad) on töötu(d). 
1.2. Rohkem kui ühe aluse samaaegsel esinemisel kohaldatakse vaid ühte soodustuse alust. 
 
2. ÕPPETÖÖST EEMALOLEK HAIGUSE TÕTTU 
2.1. Haiguse tõttu järjestikku rohkem kui 14 kalendripäeva õppetööst puudumise korral on Koolilt võimalik taotleda soodustust 50 % 

puudutud Tantsutundide maksumusest alates 15.päevast.  
2.1.1. Juhul, kui Õpilane tasub Õppemaksu  Aasta kaupa, tagasi arvestust ei toimu. 
2.1.2. Juhul, kui Õpilane  tasub Õppemaksu Perioodi kaupa, tagasi arvestab Kool puudutud Tantsutundide maksumusest 50 % Õpilase 

järgmise Perioodi eest tasumisele kuuluva summaga. V Perioodi tasutud õppemaksult tagasi arvestust ei toimu. 
2.1.3. Juhul, kui Õpilasel on Õppemaksu võlgnevus, Kool tagasi arvestust ei tee. 
2.2. Kool rahuldab taotluse ainult juhul, kui Õpilane ja / või Õpilase Esindaja on teavitanud Kooli Õpilase haigestumisest viivitamatult, kuid 

mitte hiljem, kui enne esimese Tantsutunni algust, millest Õpilane haiguse tõttu puudub. 
 
3. SOODUSTUSE TAOTLEMINE 
3.1. Soodustuse saamiseks tuleb esitada Koolile järgnevad dokumendid: 
3.1.1. avaldus toetuse saamiseks koos viitega käesoleva korra punktis 1 nimetatud alusele; 
3.1.2. õppeleping; 
3.1.3. soodustusõigust tõendava dokumendi koopia (sünnitunnistus(ed); surmatunnistus(ed); töötupass; jms dokumendid). 
 
KOOL VÕIMALDAB SOODUSTUST AINULT VASTAVALT KÄESOLEVALE KORRALE.  
 
SOODUSTUSE SAAMISE EELDUSEKS ON ÕPILASE JA / VÕI ÕPILASE ESINDAJA POOLT KÄESOLEVAS KORRAS TOODUD VIISIL 
ESITATUD AVALDUS JA MUUD DOKUMENDID. 
 
SOODUSTUST EI KOHALDATA AUTOMAATSELT. 
 
Käesolev kord on lisatud Õppelepingule informatiivsena. Koolil on õigus käesolevat korda igal ajal muuta. 
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