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ÕPPETEENUSE LEPING - ERITINGIMUSED 

Kuupäev: 01.august, 2021 

 

Käesolevad õppeteenuse lepingu eritingimused (Eritingimused) täiendavad, muudavad või 
tühistavad (vastavalt sisule) õppeteenuse lepingu üldtingimusi (Üldtingimused), mis on 
kättesaadavad Kooli e-koolis 
([http://urban.fim.ee/extensions/hansaworld/public/leping_2021.pdf]).  
Kõiki suure algustähega mõisteid, mida ei ole defineeritud käesolevates Eritingimustes, 
kasutatakse samas tähenduses nagu neile on antud Üldtingimustes. 

1. Kool 

Nimi: Mittetulundusühing Urban Style (Kool) 
Registrikood: 80227255 
Aadress: Filtri tee 1, 10132 Tallinn 

2. Õpilane 

2.1. Isik, kes on sõlminud Kooliga õppeteenuse lepingu või isik, kelle andmed on Esindaja 
sisestanud Kooli e-koolis õpilase või tantsija andmete alla (Õpilane).  

3. Esindaja 

3.1. Kui Õpilane ei ole täisealine, siis sõlmib Lepingu õpilase täisealine esindaja, kelle andmed 
on Kooli e-koolis (Esindaja). 

Lepingusse sisestatud Esindaja või täisealise Õpilase andmed edastatakse Maksu- ja Tolliametisse 
tulumaksu tagastamiseks. 

Õpilase ja/või Esindaja 
kinnitused: 

1. Õpilane ja/või Esindaja on tutvunud privaatsusteatega 
(Lisa 1); 

2. Õpilane ja/või Esindaja on tutvunud nõusolekuga 
pildistamiseks ja filmimiseks (Lisa 2); 

3. Õpilane ja/või Esindaja on põhjalikult tutvunud, saab aru ja 
nõustub Eri- ja Üldtingimustega, privaatsusteatega, 
nõusolekuga pildistamiseks ja filmimiseks ning ei vaja 
nimetatud dokumentide kohta Koolilt täiendavat teavet ega 
selgitusi; 

4. Õpilane ja/või Esindaja on teadlik kõigist Kooli 
õppetegevuse küsimustest, on tutvunud Kooli õppekava ja 
kodukorraga ning kinnitab Lepingus esitatud andmete 
õigsust. 

  



Kool:……………….………Esindaja:………………………..Õpilane:……………….............. 
                                 allkiri                                                                       allkiri                                                                        allkiri  

ÕPPETEENUSE LEPING - ÜLDTINGIMUSED 

4. Üldtingimuste kohaldamine 

4.1. Käesolevad õppeteenuse lepingu üldtingimused (Üldtingimused) reguleerivad 
Mittetulundusühingu Urban Style, registrikood 80227255, aadress Filtri tee 1, 10132 Tallinn 
(Kool) ja õpilase (Õpilane) ning tema seadusliku esindaja (Esindaja), kui Õpilane on 
alaealine, suhteid õppetegevuse korraldamisel ja õppemaksu tasumisel. 

4.2. Õppeteenuse lepingu eritingimused (Eritingimused) koos Üldtingimustega moodustab 
õppeteenuse lepingu (Leping). 

4.3. Kool, Õpilane ja Esindaja on Lepingus koos nimetatud ka kui Pooled või eraldi kui Pool. 

5. Õppetegevus 

5.1. Kool võimaldab Õpilasel tasu eest õppida rütmikat, lavalist liikumist, improvisatsiooni ja 
tantsuõpet kinnitatud õppekava alusel, mille kohta Kool omab Haridusministeeriumi 
õppekava koodi nr 217984. 

5.2. Õppeaasta algab Koolis 01. septembril ja lõpeb 31. mail. 

5.3. Õppetegevus toimub JJ-Street Tantsukoolis aadressiga Filtri tee 1, Tallinnas ja teistes Kooli 
poolt kasutatavates ruumides. 

5.4. Koolil on õigus teha õppekavas ja tunniplaanis vajaduse korral põhjendatud muudatusi.  

6. Poolte õigused ja kohustused 

6.1. Kool kohustub: 

6.1.1. läbi viima õpet õpperühmades koos vastava õppekava alusel õppivate ning samasse 
taseme- ja vanuserühma kuuluvate õpilastega; 

6.1.2. võimaldama Õpilasel kasutada vajalikku Koolile kuuluvat õppe- ja 
harjutusinventari; 

6.1.3. andma õppekava läbinud Õpilasetele vormikohase tunnistuse. 

6.2. Õpilane kohustub:  

6.2.1. pidama kinni Kooli kodukorrast, mis on kättesaadav Kooli veebilehel; 

6.2.2. täitma õppekorraldust puudutavaid eeskirjasid ning hüvitama tema poolt tekitatud 
kahju; 

6.2.3. maksma Koolile õppemaksu vastavalt peatükis 75 sätestatule; 

6.2.4. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasuma maksmata jäänud õppemaksu kuni 
Lepingu lõppemise päevani, täitma muud võetud kohustused ja tagastama Lepingu 
kestel üleantud vara Koolile;. 

6.2.5. teavitama Kooli Lepingus esitatud andmete muutumisel kohesel aadressil 
info@jjstreet.ee.  

6.3. Kui Õpilasel on Esindaja, siis kohustub Esindaja: 

6.3.1. nõudma Õpilaselt õppekorraldust puudutavate eeskirjade täitmist ja Kooli 
kodukorrast kinnipidamist; 

6.3.2. hüvitama Õpilase poolt tekitatud kahju; 

6.3.3. maksma Koolile õppemaksu vastavalt peatükis 75 sätestatule; 
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6.3.4. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasuma maksmata jäänud õppemaksu kuni 
Lepingu lõppemise päevani, täitma muud võetud kohustused ja tagastama Lepingu 
kestel üleantud vara Koolile; 

6.3.5. teavitama Kooli Lepingus esitatud andmete muutumisel kohesel aadressil 
info@jjstreet.ee.  

7. Õppemaks 

7.1. Esindaja või Õpilane maksab Koolile Õpilasele osutatavate teenuste eest õppemaksu 
vastavalt Kooli veebilehel (https://jjstreet.ee/hinnad/) avaldatud hinnakirjale ja Esindajale 
või Õpilasele saadetud arve alusel. Maksetähtaeg märgitakse arvel. 

7.2. Õppemaksu tasumise eelduseks on, et Õpilane või Esindaja on registreerinud ennast Kooli 
e-kooli kasutajaks. Õpilasele või Esindajale saadetakse iga kalendrikuu esimesel kuupäeval 
arve, mis on koostatud sellesama alanud kuu eest ja arvel on märgitud tasumise kuupäev 
ning viitenumber. Maksmisel on tingimata vajalik märkida arvel olev viitenumber, muidu 
makse ei laeku.  

7.3. Õppemaksu tasumine toimub ülekandega MTÜ URBAN STYLE arveldusarvele 
nr EE152200221029649674 Swedbank koos arvel oleva viitenumbri ära märkimisega, 
kui Kool pole edastanud Õpilasele või Esindajale teistsugust juhist. 

7.4. Õppemaksu ei tagastata. Põhjuseta puudumine ei vabasta õppemaksu tasumise kohustusest 
ning põhjuseta puudumise korral ei ole Õpilasel ega Esindajal õigus nõuda õppemaksu 
tagastamist või tasaarveldamist. Kui puudumisest on ette teavitatud on Õpilane vabastatud 
vastavas osas õppemaksu tasumisest.  

7.5. Põhjusega puudumine vabastab õppemaksu tasumisest, kui: 

7.5.1. Koolile on vähemalt kahe nädala pikkusest puudumisest ette teatatud vähemalt 
7 päeva enne puudumist. Sellisel juhul muudab või tühistab Kool esitatud arve ning 
kas tagastab õppemaksu või jääb enam tasutu ettemaksuks; 

7.5.2. Õpilane puudub tervislikel põhjustel vähemalt kaks nädalat ning Õpilane või 
Esindaja edastab Koolile puudumise põhjust tõendava arstitõendi. Sellisel juhul 
muudab Kool esitatud arvet ning vähendab õppemaksu 50% võrra. 

7.6. Õppemaksu tasumise kohustuse peatumist reguleerib Kooli kodukord. 

7.7. Õppemaksu  mittetähtaegsel tasumisel lisandub õppemaksu summale viivis 0,09% päevas 
ning Õpilase õigus õppetöös osaleda võidakse peatada kuni õppemaksu tasumiseni. 

7.8. Tasumata jäetud õppemaksu sissenõudmise kulud kannab Õpilane või tema Esindaja. 

7.9. Koolil on õigus muuta hinnakirja ühe korra õppeaasta jooksul teavitades Õpilasele või 
Esindajale 30 kalendripäeva ette. Kui Õpilane või Esindaja ei soovi uue hinnakirja alusel 
Lepingut jätkata, siis on Õpilasel või Esindajal õigus Leping üles öelda.  

8. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine 

8.1. Leping loetakse sõlmituks, kui Õpilane või Esindaja on registreerinud end Kooli kodulehel 
www.jjstreet.ee oleval veebipõhisel registreerimisvormil kasutajaks ning andnud kinnituse, 
et ta on nõustunud Lepingu tingimustega.  

8.2. Eritingimusi võivad Pooled muuta Poolte kokkuleppel. 

8.3. Koolil on õigus muuta Üldtingimusi ühepoolselt teavitades Õpilasele või Esindajale 
30 kalendripäeva ette. Kui Õpilane või Esindaja etteteatamistähtaja jooksul ei teavita Kooli 
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uute Üldtingimustega mitte nõustumisest, siis loetakse Õpilane või Esindaja muudetud 
Üldtingimustega nõustunuks.  

8.4. Esindajal või täisealisel Õpilasel on õigus Leping igal ajal korraliselt üles öelda alates 
järgmise kalendrikuu algusest, teavitades sellest Kooli ette vähemalt 3 kalendripäeva enne 
uue kalendrikuu algust aadressil info@jjstreet. Õpilane või Esindaja on kohustatud tasuma 
õppemaksu kuni Lepingu lõppemiseni. 

8.5. Koolil on õigus Leping erakorraliselt üles öelda etteteatamistähtaega järgimata, kui: 

8.5.1. tasumata on kahe kuu õppemaks ning Õpilane või Esindaja pole kohustust täitnud 
täiendava 14 päevase täiendava tähtaja jooksul; või 

8.5.2. Õpilane rikub Lepingus või kodukorras sätestatud kohustusi või kui Õpilane 
tahtlikult kahjustab Kooli vara või mainet. 

8.6. Lepingu lõppemine ei vabasta Pooli enne Lepingu lõppemist tekkinud kohustuste täitmisest 
(sh võlgnevuste tasumisest).  

9. Lõppsätted 

9.1. Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused ning Lepingu osaks ei loeta Poolte 
varasemaid tahteavaldusi ega kokkuleppeid, mis ei sisaldu Lepingus (välistav tingimus). 

9.2. Viivitus Lepingust tuleneva õiguse maksmapanekul või kohustuse täitmisel ei tähenda 
sellest õigusest või kohustusest loobumist; ühegi õiguse eraldi või osaline maksmapanek või 
teostamine ei välista selle õiguse maksmapanekut või teostamist muus osas ega muu õiguse 
ja/või kohustuse teostamist. 

9.3. Lepingu üksiku sätte kehtetus ei vabasta Pooli Lepingu teiste sätete täitmise kohustusest ning 
ei too kaasa kogu Lepingu või Lepingu teiste sätete kehtetust. Sätte kehtetuse ilmnemisel 
teevad Pooled oma parimad jõupingutused sätte asendamiseks selliselt, et asendatud säte 
täidaks võimalikult suures ulatuses eesmärki, mis oli kehtetul sättel. 

9.4. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Lepingust tulenev vaidlus lahendatakse Poolte 
läbirääkimistega. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus esimeses 
astmes Harju Maakohtus. 

10. Lisad 

Lisa 1 – Privaatsusteade 

Lisa 2 – Nõusolek pildistamiseks ja filmimiseks. 

 


