
Õppeleping nr.  

1.1. 

TANTSUKOOL 

Tantsustuudio Cestants (Mittetulundusühing Tantsustuudio Cestants) 

Registrikood:  80398347 

Arvelduskonto: Mittetulundusühing Tantsustuudio Cestants 

EE422200221063960513 

INFO: www.cestants.eu 

1.2. ÕPILANE Nimi :   

Isikukood:  

Elukoht 

(sissekirjutus): 

 

Elukoht, kui see 

erineb 

sissekirjutusest: 

 

Õppeasutus:   

Telefon ja e-mail:  

1.3. ÕPILASE 

ESINDAJA/ 

MAKSJA 

Nimi:  

Isikukood:  

Telefon ja e-mail:  

1.4. 

ÕPPEMAKS 

Õppemaksu 

periood: 

1. september  – 31. mai  

Õppemaksu 

tasumine  

1x kuus    

Õppemaks kuus 

(täidab tantsukooli 

esindaja!) 

Summa: Soodustus/ erikokkulepe: 

Kokku:  

 

Mittetulundusühing Tantsustuudio Cestants (Tantsustuudio Cestants), reg. 80398347 

(edaspidi Kool), keda esindab kooli direktor   KRISTEL SAAR   , ühelt poolt, ja õpilase 

seaduslik esindaja (edaspidi Esindaja) teiselt poolt (edaspidi nimetatud Pooled), leppisid 

kokku alljärgnevas: 

2. Lepingu objekt 

 Kool kohustub õpilasele andma tantsukoolitust punktis 3.1. määratud õppeaasta 

jooksul, lähtuvalt Kooli põhimäärusest ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 

kinnitatud õppekavast. Esindaja kohustub tasuma õppemaksu vastavalt käesoleva 

lepingu punktis 4.2. sätestatud korrale. 



3. Õppetöö 

3.1. Kooli õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. mail; 

3.2. Õppetöö toimub vastavalt Kooli põhikirjale ja õppekavale nr. 150997; 

3.3. Õppetöö toimub Jõgeval/Palamusel/ Puurmanis.  Vajadusel võib õppetöö toimuda 

muus asukohas  . 

4. Õppemaks 

4.1. Õppemaksu suurus on määratud Kooli ametliku hinnakirjaga www.cestants.eu 

4.2. Esindaja kohustub tasuma õppemaksu jooksva kalendrikuu eest sama kuu 10. 

kuupäevaks  Mittetulundusühing Tantsustuudio Cestants EE422200221063960513 

Swedbank.  

4.3. Koolil on lisaks õppemaksule õigus taotleda täiendavate maksete tasumist 

treeninglaagri, võistluste, kostüümide või muude ürituse kulude katteks. 

4.4. Kui Kooli õpilane puudub põhjuseta õppetööst pikema aja vältel või kui õpilase 

kahe järjestikuse kuu õppemaks on tasumata, on Koolil õigus leping ühepoolselt 

lõpetada ja õpilane koolist välja arvata. Põhjusega puudumiseks loetakse haigestumist, 

mille kohta esitatakse raviarsti tõend. 

4.5. Koolil on õigus koguda lapsevanema andmed, kes on jätnud arved õigeaegselt 

tasumata ja edastada need kolmandatele isikutele, kes tegelevad võlgade 

sissenõudmisega. 

4.6. Kooli juhatus võib oma korraldusega Esindaja ajutiselt õppemaksu tasumisest 

vabastada või õppemaksu suurust vähendada. 

5. Lepingu lõpetamine 

5.1. Koolil on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada kui 

- ilmnevad lepingu punktis 4.4. nimetatud asjaolud; 

- õpilane ei võta järjekindlalt õppetööst osa või häirib õppetööd; 

- õpilane käitub vägivaldselt või lugupidamatult kaasõpilaste, lapsevanemate või 

tantsukooli õpetajatega; 

- õpilane või Esindaja kahjustab oma käitumisega Kooli mainet.  

5.2. Esindajal on võimalik leping ennetähtaegselt lõpetada vastavasisulise kirjaliku 

avalduse esitamisel Kooli õppekorraldusjuhile. Leping lõpeb 30 päeva möödumisel 

avalduse esitamise kuupäevast. 

6. Vääramatu jõud 

Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõutekohast täitmist ei loeta 

Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled 

lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha. 

7. Lõppsätted 

7.1. Lepingu muutumine toimub Poolte kokkuleppel. 

7.2. Leping kehtib üks aasta ja pikeneb automaatselt kui vähemalt kaks nädalat enne 

järgneva õppeaasta algust pole lepingu lõpetamise soovist kirjalikult või e-mail teel 

õppekorraldusjuhile teatatud. 

7.3. Leping on allkirjastatud kahes võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb 

koolile  teine esindajale. 

 

KOOL I ESINDAJA     ÕPILASE ESINDAJA 

Allikiri:     

Kuupäev:      


