LISA 1
NOORLIIKME LEPING
I. ÜLDSÄTTED
1. Trennid, koht ja aeg määratakse Põlva Tenniseklubi poolt.
2. Välihooajal toimuvad treeningud Metsa tn. 5 Põlva tenniseväljakutel. Sisehooajal toimuvad treeningud
Põlva Kooli võimlas aadressil Lina tn. 21.
3. Treeningtasu on kuutasupõhine. Treeningtasu tasutakse käesoleva lepingu alusel MTÜ Põlva
Tenniseklubi pangakontole
SEB IBAN: EE301010402019390001 iga kuu 10. päevaks.
4. Noorliikme omal soovil trennist lahkumise või tema väljaarvamise korral klubi makstud treeningtasu ei
tagasta.
II. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5. Põlva Tenniseklubi kohustub andma noorliikmele tenniseõpet ning õpilane ja tema esindaja kohustuvad
järgima klubi sisekorraeeskirja ja tasuma treeningtasu.
6. Lapsevanemal on õigus esitada klubi / treenerite tegevuse kohta kirjalikke kaebusi ja ettepanekuid, millele
klubi juhatus on kohustatud vastama ühe kuu jooksul nende laekumisest kirjalikult või lapsevanema soovi
korral suuliselt.
7. Noorliikme lühiajalise (kuni kaks nädalat) haiguse tõttu puudumise korral makstud treeningtasu õpilasele
ei tagastata. Õpilase haiguse tõttu puudumise korral üle kolme nädala kuu jooksul tagastatakse õpilasele
50% selle kuu treeningtasust. Tagastamine toimub tasaarvestusena järgmise kuu treenigtasu arvel pärast
arstitõendi esitamist.
8. Noorliikmel on õigus lapsevanema avalduse alusel lahkuda teatades sellest üks (1) kuu ette ja anda teada
lahkumise põhjustest. Noorliige on nimekirjas kuni pole edastatud avaldust liikmelisuse katkestamisest.
9. Noorliige või tema esindaja on kohustatud klubi / treenerit esimesel võimalusel kirjalikult teavitama elukoha
või sidevahendite (telefon, elektronposti aadress) muutumisest. Jooksvalt tuleb treenerit teavitada treeningult
puudumisest.
III. LÕPPSÄTTED
10. Leping jõustub avalduse allkirjastamisel ja kehtib poolte poolt oma kohustuste täitmiseni.
11. Lepingu lõpetamisel või lõppemisel on noorliige ja lapsevanem kohustatud kahe nädala jooksul
tagastama klubile õpilase kasutusse antud varustuse ning likvideerima rahalised võlgnevused. Nimetatud aja
jooksul võlgnevuste tasumata jätmise korral nõuab klubi tekitatud kahju hüvitamist seaduses sätestatud
korras.
12. Lepingut on võimalik muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.
13. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtutakse Põlva Tenniseklubi MTÜ kehtestatud eeskirjadest.
Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse poolte sõbralike läbirääkimiste teel.
14. Leping jõustub allkirjastamise hetkest ja kehtib tähtajatult. Kui kumbki pool ei teata kirjalikult lepingu
lõpetamisest, pikeneb leping automaatselt ühe (1) aasta kaupa.

