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

3.4. 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 Õpilase Esindaja hoiavad end kursis Kooli kodulehel www.tantsuagentuur.ee avaldatava infoga. Õpilase Esindaja kohustub liituma Kooli õppesüsteemiga Stuudium.
5.2. Õpilane ja Õpilase Esindaja annavad Lepingu allkirjastamisega Koolile tähtajatu õiguse Õpilasest Õppetöö käigus tehtud foto- ja videomaterjali kasutamiseks Kooli tegevuse 
tutvustamisel ja reklaamimisel Kooli poolt valitud viisil.
5.3. Kool töötleb Lepingus Koolile avaldatud Õpilase ja Õpilase Esindaja isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtetele. 
Õpilase ja Õpilase Esindaja isikuandmete töötlemise aluseks on Leping ja võimalikud kohalduvad Eesti Vabariigi õigusaktid.
5.3.1.  Õpilasel ja/või Õpilase esindajal on õigus tutvuda teda puudutavate isikuandmetega, mida Kool tema kohta kogunud on ning vajadusel nõuda oma isikuandmete parandamist 
või ebatäpsete andmete eemaldamist.
5.3.2. Õpilasel ja/või Õpilase esindajal on õigus nõuda tema kohta Kooli poolt kogutud isikuandmete töötlemise piiramist, lõpetamist ja/või isikuandmete kustutamist. Kui selline 
nõue takistab Lepingu täitmist (nt isikuandmete töötlemise lõpetamise ja kustutamise nõue), siis ütleb Kool vastava nõude täitmisel Lepingu üles. 
5.4. 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.
5.4.1. Koolil tekib AS-ile Krediidiinfo andmete edastamise õigus, kui Õpilasel ja/või Õpilase esindajal on täitmata Lepingust tulenev rahaline kohustus.
5.4.2. Andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saab lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee.
5.4.3. Õpilane ja/või Õpilase esindaja saab tema kohta AS-i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee.
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):

 EELKOOL (EEL)           ALGASTE (ALG)           POISTESTUUDIO (PS)           PÕHIASTE (PA)           TANTSIJAKOOLITUS (TK)           TANTSUFILM (TF) 

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 (tee rist vastavasse kasti):

Kooli allkiri Õpilase Esindaja allkiri

Tantsutunde 
nädalas

Tantsutunde 
Õppeperioodis Tantsutunni hind Õppeperioodi 

hind
Tantsutunde 
õppeaastas Õppeaasta hind

1 7 7.00 € 49.00 € 35 210.00 €

2 14 6.50 € 91.00 € 70 385.00 €

3 24 6.00 € 126.00 € 105 525.00 €

4 28 5.50 € 154.00 € 140 630.00 €

5 35 5.00 € 175.00 € 175 700.00 €

6 42 4.50 € 189.00 € 210 735.00 €
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