Korvpalliklubi Viimsi Spordikooli
KK Viimsi/Kesklinna KK/GAG Korvpalliklubi
Õppe-, liikmemaksu tasumise kord Üldtingimused
1. Õppe-, liikmemaks (edaspidi Õppemaks).
1.1. Korvpalliklubi Viimsi Spordikoolis, KK Viimsi/Kesklinna KK/GAG Korvpalliklubis (edaspidi
Klubi) õppimine on vabatahtlik ja tasuline.
1.2. Õppemaks on liikmemaks, ehk püsitasu, mida tasutakse 12 kuud aastas..
1.3. Õppemaksu määrad ja õppeperiood on määratud Klubi juhatuse otsusega, reeglina perioodiks
1.juuli (hooaja algus) kuni 30.juuni (hooaja lõpp), sh suvekuud, puhkuseperiood ning
treeningutelt puudumine, va lasteaia treeningrühmad.
1.3.1.Võistluste, riigipühade, koolivaheaegade, treenerite puhkuseperiood (1 kuu) või muul
põhjusel ära jäänud treeningud ei mõjuta Õppemaksu suurust ega selle tasumise
kohustust.
1.4. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest. Õppemaks ei sisalda varustuse,
laagrite- ja võistlustegevusega seotud kulusid.
1.5. Õppemaksu tasumise kohustusest vabastamise või kohustuse lõppemise aluseks on
lapsevanema poolt allkirjastatud kirjalik, Klubi poolt määratud, vormikohane avaldus.
2. Õppemaksu tasumine.
2.1. Õppemaksu tasutakse jooksva perioodi treeningute eest, ettemaksuna.
2.2. Õppemaksu on võimalik tasuda:
2.2.1.ühes osas, ehk kogu aastamaks korraga (tähtaeg 10.juuli);
2.2.2. kahes osas, ehk poole aasta kaupa esimene poolaasta (10.juuli) ja teine poolaasta
(10.jaaanuar);
2.2.3.kaheteistkümnes osas, ehk igakuiselt (jooksva kuu 10.kuupäev).
2.3. Õppemaks on püsitasu, mida tuleb tasuda ka juhul, kui treeningutest on puudutud.
2.3.1.Haiguse, vigastuse või muu tervisliku põhjuse tõttu õppetegevusest puudumise korral
vabastatakse Õpilane kalendrikuu osas õppemaksu kohustusest juhul, kui Õpilane esitab
puudumise kohta arstitõendi ja puudumine ületab 30 järjestikust päeva kalendrikuus.
Õppemaksust vabastus toimub tasaarveldusena haigestumise kuule järgneval kuul.
2.4. Õppemaksu tasutakse Õpilase esindaja poolt Klubi poolt väljastatud arve alusel arvel
määratud kuupäevaks ning pangakontole, arvel märgitud rekvisiitide alusel.
2.5. Õppemaksu tasutakse:
2.5.1.Alates treeningutega liitumisest, seejuures on treeningutega liitujal õigus kuni 1 (ühe) kuu
pikkusele prooviperioodile. Prooviperiood kestab treeningutega liitumise avalduse
esitamise kalendrikuu lõpuni.
2.5.2.Kuni selle kalendrikuu lõpuni, millal on esitatud vormikohane avaldus treeningutest
loobumiseks
(avaldus
on
kättesaadav
http://www.kkviimsi.ee/?id=1017
või
http://www.kesklinnakk.ee/?id=1159).
2.5.3.Kuni selle kalendrikuu lõpuni, millal Klubi on vastu võtnud otsuse õpilase treeningrühmast
välja arvamiseks ilma lapsevanema avalduseta.
3. Õppemaksu arve.
3.1. Õppemaksu tasutakse Klubi poolt väljastatud arve alusel, Klubi esitab arve vastavalt õpilaste
nimekirjale, üldjuhul käesoleva kuu 1.kuupäeval ja seisuga. Klubi saadab arve klubi liikme või
alaealise korral klubi liikme lapsevanema või hooldaja poolt Sportlyzeri rakenduses
(www.sportlyzer.com) arvelduskontaktiks märgitud isiku elektronposti aadressile Sportlyzeri
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rakenduses.Arve maksmisetähtajaks on arvel näidatud kuupäev, ehk üldjuhul käesoleva kuu
kümnes kuupäev. (N: septembri osamakse maksmise tähtajaks on 10.septmber).
3.2. Klubil on õigus arveid esitada muutunud kuupäevaga ja maksetähtajaga.
3.3. Väljastatud arveid Klubi üldjuhul ei muuda ega kustuta, kui Klubiga ei lepita kokku teisiti.
4. Treeningute lõpetamine ja õppemaksu tasumise kohustuse lõppemine.
4.1. Õppemaksu tasumise kohustuse lõppemise
(treeningute lõpetamine) aluseks on
lapsevanema poolt allkirjastatud kirjalik Klubi poolt määratud vormikohane avaldus.
4.1.1.Vormikohane avaldus on kättesaadav Klubi kodulehel http://www.kkviimsi.ee/?id=1017
ja http://www.kesklinnakk.ee/?id=1159
4.1.2.Avaldus
esitatakse
Klubile
e-posti
aadressil
kkviimsi@kkviimsi.ee
või
kesklinnakk@kesklinnakk.ee
4.2. Treeningutest loobumiseks tuleb allkirjastatud vormikohane avaldus esitatakse 30 päeva ette
ja tasumisele kuulub avalduse esitamise kuu õppemaks, juhul kui Klubiga ei lepita kokku teisiti.
5. Õppemaks ja tulumaksu tagastus.
5.1. Korvpalliklubi Viimsi (edaspidi Klubi) õppekava „Korvpall“ on registreeritud Eesti Hariduse
Infosüsteemis, ehk Klubile laste spordiõppe eest tasutud õppemaks on võimalik kanda
tuludeklaratsioonil koolituskuludesse ja saada antud summalt tulumaksu tagastus!
5.2. Tulumaksu tagastuse saamiseks esitatakse Klubile täielikult täidetud õpilase Andmete ankeet
kirjalikult või Klubi poolt määratud e-keskkonnas, kus määratakse õppemaksu arve maksja
(„Arvelduskontakt“ Sportlyzeri rakenduses) ja tema isikukood.
5.2.1.Tulumaksu tagastuse saamiseks peab arve tasuma sama isik, kes on määrataud
arvelduskontaktiks, ehk kellele arve on väljastatud!
6. Erandjuhud, õppemaksu soodustused/vabastused.
6.1. Klubi võib isiku kirjaliku põhjendatud avalduse, sh majanduslik või kahe ja enama ühe pere
lapse osalemisel Klubi treeningutel, alusel vabastada isiku õppemaksust ajutiselt või alaliselt
ning osaliselt või täielikult.
6.1.1.Kirjalikus avalduses peab olema märgitud soodustuse taotlemise põhjus.
6.2. Mõjuvaks põhjuseks loetakse eelkõige pikaajaline haigus või trauma, mis kestab rohkem kui
30 päeva. Mõjuvaks põhjuseks loetakse ka majanduslikult rasket olukorda.
6.3. Kahe või enama ühe pere lapse osalemisel Klubi treeningutel ning vähekindlustatud peredel
on ette nähtud liikmesoodustus, kirjaliku avalduse alusel.
6.4. Püsiva soodustuse saamise tingimuseks on Klubi määramine kohaliku omavalitsuse poolt
makstava Sporditegevuse toetuse saajaks.
6.5. Avalduse vaatab üle Klubi juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi.
6.6. Reeglina tuleb vastav taotlus esitada soodustuse saamise perioodile eelnevalt ning tagantjärgi
esitatud taotlusi ei ole Klubi kohustatud läbi vaatama.
6.7. Ajutise õppemaksu vabastuse, haigus või vigastus, korral toimub soodustuse andmine
tasaarveldusena treeningutele tagasi pöördumise kuu õppemaksu arvega.
6.8. Klubi poolt juba väljastatud korrektsed arved tuleb tasuda ja neid ei muudeta.
7. Üldist.
7.1. Esitades avalduse treeningutega liitumiseks hooaja keskel, algab õppemaksu arvestus
avalduse esitamise kuust.
7.1.1.Esitades avalduse treeningutega liitumiseks peale 25-ndat kuupäeva, kuulub tasumisele
järgneva kuu õppemaks.
7.2. Treeningute lõpetamisel kuulub tasumisele avalduse esitamise kuu kuu õppemaks.
7.3. Kohustuslik on tutvuda ja kinni pidada Klubi laste ja noorte treeningrühmadesse vastuvõtmise
ja väljaarvamise korraga ning Klubi Kodukorraga!
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7.4. Soovitud perioodi kohta Õppemaksu arve puudumisel või mittekorrektse arve puhul, kohustub
lapsevanem kontakteeruma Klubiga arve väljastamiseks või teavitama Klubi ebakorrektsest
arvest koheselt arve saamisel või käesoleva kuu 10.kuupäeva möödumisel.
7.5. Maksetähtaja möödudes on Klubil õigus, kuid mitte kohustus lugeda arve korrektseks.
7.6. Klubil on õigus arvete väljastamise ja saatmise kuupäevi muuta ja esitada puuduolevaid arveid
tagantjärgi.
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