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ANKEET	
taekwondo	treeningutel	osalemiseks	

	
PALUME	ANKEET	TÄITA	LOETAVATE	TRÜKITÄHTEDEGA	
Taekwondo	 treeningutel	
osalemise	periood	

Alguskuupäev	 	 Lõppkuupäev	 31.08.2019	

Arveldusperiood	
(valik	alla	joonida)	

1	kuu	 3	kuud	 6	kuud	 Kogu	 osalemise	
periood	

	
TREENINGUTEL	OSALEJA	ANDMED:	
Ees-	ja	perekonnanimi	 	 FOTO	
Sünniaeg	(päev.kuu.aasta)	 	
Kontakttelefon	 	
E-posti	aadress	 	
Elukoha	aadress	
	

	

ALAEALISE	TREENINGUTEL	OSALEJA	LAPSEVANEMA/EESTKOSTJA	(ESINDJA)	ANDMED:	
Seos	treeningutel	osalejaga	 	
Ees-	ja	perekonnanimi	 	
Sünniaeg	(päev.kuu.aasta)	 	
Kontakttelefon	 	
E-posti	aadress	 	
Elukoha	aadress	
	

	

Lapsevanema	või	eestkostja	nõusolek	esindatava	osalemiseks	taekwondo	treeningutel	
	
Allkiri	ja	kuupäev	
	
Käesoleva	 ankeedi	 lahutamatuks	 osaks	 on	 Sporiklubi	 Team	 Yong	 treeningtasu	 maksmise	 kord,	 mille	 tingimused	 loetakse	 treeningutel	
osalejale	 siduvaks	 käesolevas	 ankeedis	märgitud	 treeningutel	 osalemise	 alguskuupäevast	 arvates	 ankeedis	märgitud	 osalemise	 perioodi	
lõppkuupäevani.		
	
Ankeedi	allkirjastamisega	treeningutel	osaleja	või	tema	esindaja	kinnitab,	et	treeningutel	osaleja	on	teadaolevalt	füüsiliselt	terve	osalemaks	
Spordiklubi	 Team	 Yong	 poolt	 korraldatavatel	 käesolevas	 ankeedis	märgitud	 treeningutel	 ja	 osaleb	 treeningutel	 vabatahtlikult.	 Allkirjaga	
väljendatud	 kinnitus	 hõlmab	 kinnitust	 sellest,	 et	 	 treeningutel	 osalejat	 ning	 tema	 esindajat	 on	 teavitatud	 vigastuste	 ja	 traumade	
võimalusest,	mis	võivad	kaasneda	sporti	harrastades,	millest	tulenevalt	treeningutel	osaleja	kohustub	järgima	treeneri	korraldusi	vajaliku	
hoolsusega,	 ega	 esita	 nõudeid	 Spordiklubile	 Team	Yong,	 ega	 treenerile	 treeningutel	 ning	 võistlustel	 tema	 enda,	 samuti	 treeningutel	 või	
võistlustel	 vahetult	 treening-	 või	 võistlussoorituse	 läbiviimisel	 osalevate	 teiste	 isikute	 tegevusest	 või	 tegevusetusest	 tingitud	 mistahes	
kahjude	eest.		
	
Treeningutel	osaleja	ning	tema	esindaja,	sh	kõik	alaealise	treeningutel	ja	võistlustel	osaleja	perekonnaliikmed,	nõustuvad	järgima	alljärgnevaid	
treeningutel	ja	võistlustel	viibivate	isikute	käitumisnõuded:	

• Treeneri	juhised	treeningutel	ja	võistlustel,	sh.	pealtvaatajatele,	on	järgimiseks	kohustuslikud.	
• Treenerit	ei	juhendata	ei	treeningutel,	ega	võistlustel.	
• Treenerit	aidatakse	üksnes	siis,	kui	ta	abi	vajab	ja	ta	seda	selgelt	väljendab.	
• Pealtvaatajatel	on	keelatud	osalejate	juhendamine	treeningutel	ja	võistluste	ajal,	välja	arvatud	eelneva	kokkuleppe	korral	treeneriga.	
• Negatiivsete	emotsioonide	avaldamine	ning	mistahes	ebaväärikas	käitumine		treeningutel	ja	võistlustel	ei	ole	tolereeritud.	
• Keelatud	on	halvustavad	kommentaarid	võistkondade,	sportlaste,	treeneri,	lastevanemate	jt.	kohalviibivate	isikute	kohta.	
• Keelatud	on	treeningutel	ja	võistlustel	viibimine	mistahes	joobes.	
• Pealtvaatajad	kohustuvad	jääma	pealtvaatajatele	eraldatud	alasse.	
• Pealtvaatajatelt	on	oodatud	positiivne	kaasaelamine	kõikidele	osalejatele,	mitte	üksnes	oma	pereliikmetele.	
• Pealtvaatajatelt	on	oodatud	sporti	toetav	entusiasm	ja	arukus.	
• Oodatud	on	treenerite	ja	teiste	treeningute	ning	võistlustega	seotud	isikute	toetamine	tänu	avaldamisega.	
• Tagasiside	on	oodatud	kirjalike	pöördumiste	kaudu.	

	
	
TREENINGUTEL	OSALEJA	KINNITUS:	

	
Allkiri	ja	kuupäev	

	
LAPSEVANEMA/EESTKOSTJA	KINNITUS:	

	
Allkiri	ja	kuupäev	

	



	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Kinnitatud	Spordiklubi	Team	Yong	juhatuse	otsusega:	01.09.2018	

	
SPORDIKLUBI	TEAM	YONG	TREENINGTASU	MAKSMISE	KORD		

1. Treeningutel	osaleja	või	 tema	esindaja	võtab	Sprodiklubi	Team	Yong	 (edaspidi	klubi)	poolt	koraldatavatel	 treeningutel	osalemiseks	
esitatava	 ankeedi	 allkirjastamisel	 endale	 treeningutel	 osalejana	 või	 endale	 esindajana	 kohustuse	 täita	 käesoleva	 treeningtasu	
maksmise	 korra	 tingimusi	 kogu	 ankeedis	 märgitud	 treeningutel	 osalemise	 perioodiks.	 Treeningtasu	 suuruse	 kinnitab	 Spordiklubi	
Team	Yong	juhatus	iga-aastaselt	kaheteistkümneks	(12)	kalendrikuuks	kehtivuse	algusajaga	01.september.	

1.1. Treeningtasu	maksmise	 kohustus	 treeningutel	 osalemise	 perioodiks	 võidakse	 jagada	 osamakseteks	 (arveldusperiood),	mille	 valiku	
märgib	treeningutel	osaleja	või	tema	esindaja	punktis	1	nimetatud	ankeedis.	Lühim	arveldusperiood	on	1	(üks)	kuu.	

1.2. Treeningtasu	 	maksmise	 kohustus	 täidetakse	 	 klubi	 poolt	 esitatud	 arve(te)	 alusel,	 mis	 saadetakse	 e-posti	 teel	 ankeedis	märgitud	
treeningutel	 osaleja	 või	 tema	 esindaja	 e-posti	 aadressile.	 Tasumisel	 on	 maksekorraldusel	 kohustuslik	 märkida	 selgitusse	 arve	
number,	vastasel	juhul	ei	arvata	rahalist	kohustust	õigeaegselt	täidetuks.	

1.3. Treeningtasu	maksmise	 kohustus	 täidetakse	 ettemaksena	 arveldusperioodi	 alguskuu	 5.kuupäevaks,	 1-kuuliste	 arveldusperioodide	
korral	sama	kuu	eest	5.	kuupäevaks.		

1.4. Juhul,	kui	treeningutel	osaleja	lõpetab	treeningutel	osalemise	enne	arveldusperioodi	lõppu,	ette	makstud	treeningtasu	ei	tagastata.	
Arveldusperioodi	treeningtasu	vähendatakse	üksnes	käesoleva	treeningtasu	maksmise	korra	punktis	2	nimetatud	juhul.	

2. Treeningutelt	puudumine	ei	 vabasta	 treeningtasu	maksmise	kohustuse	 täitmisest.	Kui	 treeningutel	osaleja	puudub	 treeningutelt	
tervislikel	 põhjustel	üle	 kahe	nädala	 samas	 kalendrikuus,	 sellest	 haigestumise	päeval	 enne	 kavandatud	 treeningu	algusaega	 klubi	
kirjalikult	teavitades,	kuulub	tasumisele	50%	kuu	treeningtasu	summast.	St.	kui	treeningutel	osaleja	ei	osale	treeningutel	enam	kui	
kaks	 nädalat	 samas	 kalendrikuus,	 siis	 arvestatakse	 poole	 kuu	 treeningtasu	 järgmise	 kuu	 tasu	 ettemakseks.	 Tasaarvestus	 tehakse	
järgmisel	 arveldusperioodil	 kooskõlastatult	 klubi	 juhtkonnaga.	 Samas	 kalendrikuus	 kuni	 kahenädalase	 puudumise	 korral	 säilib	
treeningtasu	100%	ulatuses	kuu	 treeningtasu	 summast.	 St.	 juhul	 kui	 treeningutel	osaleja	puudub	 treeningutelt	 kuni	 kaks	nädalat	
samas	kalendrikuus,	siis	järgmisel	arveldusperioodil	tasaarvestust	ei	tehta.	Ilma	kirjaliku	treeningutel	puudumise	teateta	treeningtasu	
ei	vähendata.	Treeningutel	osaleja	pikemaajalise	haiguse	korral	on	treeningutel	osaleja	või	tema	esindaja	kohustatud		sellest	koheselt	
kirjalikult	teavitama	treeningrühma	juhendajat	ja/või	klubi	tel.		545	666	77	või	e-post:	teamyongclub@gmail.com		

3. Treeningtasu	hulka	ei	kuulu	treeninglaagrite,	individuaalõppe,	varustuse,	võistlustegevusega	seotud	vmt.	kulud.		
4. Treeningtasu	mittetähtaegsel	tasumisel	on	klubil	õigus	nõuda	viivist	0,2%	tähtaegselt	tasumata	treeningtasu	summalt	iga	viivitatud	

kalendripäeva	eest.		
5. Treeningtasu	soodustus	või	treeningtasu	maksmisest	vabastamine		
5.1. Juhul,	kui	klubi	treeningutel	osaleb	samast	perekonnast	2	või	enam	last	on	võimalik	taotleda	treeningtasu	soodustust.		
5.2. Majanduslikel,	 tervislikel	 või	muudel	mõjuvatel	 põhjustel.	 on	 kirjaliku	 taotluse	 alusel	 võimalik	 taotleda,	 kas	 osalist	 (kuni	 50%)	 või	

täielikku	 treeningtasu	 vabastust,	 kas	 lühemaajaliseks	 või	 kogu	 treeningutel	 osalemise	 perioodiks.	 Avaldusel	 peab	 olema	märgitud	
soodustuse	taotlemise	põhjus.	Avalduse	vaatab	üle	Spordiklubi		Team	Yong	juhatus	ja	teeb	otsuse	iga	avalduse	kohta	eraldi.		

5.3. Käesoleva	treeningtasu	maksmise	korra	punktides	5.1.	ja	5.2.	nimetatud	taotlus	esitatakse	soodustuse	saamise	perioodile	eelnevalt,	
möödunud	perioodide	kohta	esitatud	taotluseid	ei	ole	Spordiklubi	Team	Yong	kohustatud	läbi	vaatama.	

6. Treeningutel	osaleja	kohustuste	ennetähtaegne	lõppemine	
Treeningutel	 osaleja	 vabastatakse	 klubi	 juhtorgani	 otsusega	 treeningtasu	 maksmise	 kohustusest	 tervikuna	 või	 osaliselt	 enne	
treeningutel	 osalemise	 ankeedis	 märgitud	 perioodi	 lõppkuupäeva	 muudel	 juhtudel,	 kui	 punktis	 2	 ning	 punkti	 5	 alapunktides	
nimetatud	juhtudel:	

6.1. treeningutel	osaleja	või	tema	seadusliku	esindaja	põhjendatud	kirjaliku	taotluse	alusel;	
6.2. klubi	juhtorgani	otsusega;	
6.3. treeningutel	osaleja	või	tema	seadusliku	esindaja	ning	klubi	vahelise	kirjaliku	kokkuleppega.	

	

OLEN	TUTTVUNUD	JA	NÕUSTUN	TREENINGTASU	MAKSMISE	KORRAGA	
	
	
	
TREENINGUTEL	OSALEJA	KINNITUS:	

	
	
Allkiri	ja	kuupäev	

	
	
LAPSEVANEMA/EESTKOSTJA	KINNITUS:	

	
	
Allkiri	ja	kuupäev	

	


