KOOLITUSKESKUS ALUSTAME ALGUSEST
Täiendkoolitustele/kursustele vastuvõtu tingimused
Vt. ka Kvaliteedi tagamise tingimusi
1. Kõik pikaajalised kursused on Koolituskeskuse koduleh(t)el avalikustatud vähemalt kuu aega
enne kursuse toimumise algust.
2. Kõik lühiajalised kursused ja õppepäevad on Koolituskeskuse koduleh(t)el avalikustatud
vähemalt 2 nädalat enne kursuse/õppepäeva toimumise algust.
3. Koolitustele on võimalik registreeruda kas vastava vormi kaudu, mis asub konkreetse
koolituse ajakava juures kõi koolituskeskuse e-kirjaga.
4. Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust selgitamaks välja õppe eesmärgid
ja motivatsioon ning koolitusvajadus. Õppegrupid püütakse komplekteerida võimalikult
sarnaste õpivajaduste ja huvide alusel.
5. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne õppetöö algust teabe koolituse
toimumise täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolituse koht ja ruumid, transport.
Eelnev info antakse ka konkreetse õppekava juures selle avalikustamisel.
6. Koolituse jooksul püütakse luua koolitajate poolt võimalikult hea õppimist toetav keskkond.
7. Koolituskeskusel ei ole oma õppeklasse, kuid kasutatakse koostööpartnerite koolitusruume.
Kõik kasutatavad õpperuumid vastavad tervisekaitse nõuetele, kus on iga õppija jaoks
piisavalt valgust ja ruumi. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga.
Õpperuumides on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada
erinevate õppemeetodite kasutamist.
8. Koolitustel võidakse kasutada ka alternatiivseid õppekohti ja –meetodeid (nt.vaatluspraktika
või praktika töökohapõhisel asukohal).
9. Kursuse õppematerjalid laetakse üles google-drive keskkonda, kus on kursuslastel ligipääs
kuni kursuse lõpuni.
10. Õppegruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada
individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

Kursusele/õppepäevale vastuvõtmine
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Üldjuhul eelnevat haridustaset ei küsita.
Oluline on õppija soov omandada õppekavas ettenähtud õpiväljundid.
Osalejale väljastatakse osalustasu maksmiseks arve.
Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust.
Olenevalt kursuse kestvusajast, on võimalik kokkuleppel arvet tasuda mitmes jaos.
Kursusest on võimalik loobuda kuni 3 päeva enne algust, sel juhul tagastatakse makstud
osalustasu.
7. Õppereisidest loobumisele kehtivad reisikorralduse tingimused.

KOOLITUSKESKUS ALUSTAME ALGUSEST
Soodustused
-

Ühest perekonnast või asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel/õppereisil kehtib
igale osalejale soodushind – 10%
Varem Koolituskeskuse ALUSTAME ALGUSEST tasulistel koolitustel osalenutele soodustus –
10% (koolitusreisidel vastavalt 3-5% ja erikord)
Soodustustest saab kasutada ainult üht soodustust korraga.
Tasutud koolitustasu (vt. kindlasti, kas koolitusel on koolitusluba) saab tuludeklaratsioonis
kajastada koolituskuluna, millest tagastatakse tulumakse seaduse kohaselt - loe täpsemalt
„Tulumaksutagastus koolituskuludelt“.

Soodustused kehtivad, kui kursusele on registreerutud vähemalt 10 päeva enne kursuse
algust ja õppereisile vähemalt 1 kuu enne õppereisi algust .
-

Kõikide koolituste eest, mis ületavad summat 100.-eurot, on võimalik tasuda ka
osamaksetega, mis koostatakse igale osalejale soovi korral individuaalselt.
Koolituste eest tasumine toimub ainult väljastatud arve alusel.

Lisainfo saamiseks pöörduge :
Marianne Rosenfeld - telefon 50 29 006, e-kiri: alustamealgusest@gmail.com

Koolitusest loobumine
Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonil 50 29 006 või
alustamealgusest@gmail.com
Koolitusest loobumine kinnitatakse Koolituskeskuse poolt saadetud e-kirjaga. Kui serveri vahendusel
pole kiri tagasi saabunud, loetakse teade kättesaanuks.
Koolitusest loobumisel vähem kui 3 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.

Koolitustest väljaarvamine
-

-

Kui mesindusalastel kursustel osalemistasu ei ole tasutud eelnevalt enne vaatluspraktika
päevi, siis on Koolituskeskusel õigus osalejat mitte lubada praktikale ja mitte tunnistust
väljastada.
Praktiliste õppepäevade eest peab olema tasutud eelnevalt vastavalt arvel näidatud
kuupäevaks. Kui seda tehtud ei ole, on Koolituskeskusel õigus osaleja õppegrupist välja
arvata.
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-

Õppereiside eest peab olema osalustasu tasutud vastavalt arvel näidatud kuupäevaks ja selle
mittetasumise korral on õigus Koolituskeskusel osaleja õppereisi nimekirjast välja arvata.

Muudatused õppekavas
Koolituskeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis ja reisikavades muudatusi. Väheste
registreerujate tõttu on Koolituskeskusel õigus koolitus või õppereis ära jätta. Koolitusele
registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest viivitamatult. Ärajäänud
koolituse või õppereisi eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne
teise koolituse osavõtutasuks.

Koolitustel osalemise tingimused on kinnitatud MTÜ Alustame Algusest juhatuse protokolliga
01.oktoobril 2019.

