JALGPALLIKOOL VÄNDRA VAPRUS

LEPING nr

(täidab klubi)

Käesoleva õpilase lepingu eesmärgiks on pakkuda teenust õpilastele, kes soovivad osaleda Jalgpallikool Vändra Vapruse treeningtöös.
Käesoleva õpilase lepingu lahutamatuks osaks on Jalgpallikooli Vändra Vaprus sisekorraeeskiri, millega lapsevanem tutvub enne
käesoleva Lepingu sõlmimist ning millega nõustumist lapsevanem kinnitab oma allkirjaga Lepingul.

Lapse andmed (palun täita TRÜKITÄHTEDEGA)
Eesnimi

Perekonnanimi

Aadress

Postiindeks

Isikukood

Kool

Mobiiltelefon

Email

Isa andmed (palun täita TRÜKITÄHTEDEGA)
Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood

Mobiiltelefon

Email
Töökoht

Amet

Ema andmed (palun täita TRÜKITÄHTEDEGA)
Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood

Mobiiltelefon

Email
Töökoht

Amet

Ühe lapse maksesumma (tee rist sobivasse kasti)

28 EUR’i kuumakse

16 EUR’i kuumakse

330 EUR’i aastamaks

190 EUR’i aastamaks

Isikukood kui maksja pole ema ega isa:

Maksja nimi, allkiri ja kuupäev

(kaks last ühest perest)

(kaks last ühest perest)

Lepingu üldtingimused
1. Lepingu periood
1.1 Õpilase staatus lõppeb gümnaasiumi lõpetamisega, aga mitte enne õpilase väljumist noormängija staatusest vastavalt EJL „Mängijate staatust ja üleminekuid reguleerivale korrale“.
1.2 Kummalgi poolel on õigus Leping sõltumata põhjustest 1-kuulise etteteatamisega korraliselt üles öelda. Lepingu lõpetamiseks kirjutab Klient avalduse.
2. Lepingujärgsed tasud
2.1 Kõik hinnad on sätestatud hinnakirjas. Klubi õpilase esindaja tasub liikmeksoleku aja eest just tema Lepingus mainitud hinnakirjajärgsed maksed klubi kontole- makse saaja: MTÜ
Jalgpalliklubi Vändra Vaprus, IBAN: EE281010220106092012 (selgitusse märkida lapse nimi ning periood ,mille eest tasutakse). Õpilase esindajal on kohustus tasuda Lepingujärgseid
makseid sõltumata sellest, kas ta klubi teenuseid kasutab või mitte. Võimalikest muudatustest Lepingujärgsetes maksetes informeeritakse kliente 2 kuud enne uue hinnakirja kehtima
hakkamist.
2.2 Klubi informeerib klubi õpilasi seadusandlusega kaasnevatest muudatustest hinnakirjas vähemalt üks kuu enne selliste muudatuste sisseviimist klubiliikme poolt tasumisele
kuuluvatesse hindadesse. Sellisel juhul hakkab hinnatõus klubiliikme suhtes kehtima pärast nimetatud 1-kuulise etteteatamisperioodi möödumist.
2.3 Klubi õpilase poolt mistahes Lepingu järgi tasumisele kuuluva summa maksmisega viivitamisel on klubil õigus peatada liikmestaatus kuni kõikide maksete nõuetekohase
sooritamiseni. Juhul, kui klubiliige viivitab mistahes Lepingu järgi tasumisele kuuluva summa maksmisega üle 30 päeva, on klubil õigus öelda Leping etteteatamata erakorraliselt üles.
3. Poolte õigused
3.1 Klubi õpilasel on õigus vahetada klubi vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu noormängija ülemineku korrale.
3.2 Klubil on õigus muuta hinnakirja lepingu punktis 2.1 nimetatud etteteatamistähtajaga.
4. Poolte kohustused
4.1 Klubi õpilane on kohustatud kinni pidama klubi sisekorraeeskirjast.
4.2 Klubi ja kolmandate isikute varasse peab suhtuma heaperemehelikult. Klubi õpilane on kohustatud hüvitama klubile ja/või kolmandale isikule tekitatud kahju.
4.3 Klubi õpilane kohustub oma kontaktandmete muutmisest koheselt informeerima klubi.
4.4 Klubi on kohustatud tagama treeningtöö vastavalt klubi noortetöö metoodikale ja süsteemile.
4.5 Käesolevas jaos sätestatud kohustuste rikkumisel on klubil õigus rakendada sanktsioone klubi õpilase suhtes.
5. Muud sätted
5.1 Antud lepingu sõlmimisega kaotavad osapoolte vahel eelnevalt sõlmitud lepingud kehtivuse.

Vändras, ............ . ............................................... 201 ......... . aastal

Klient:

Klubi esindaja:

nimi

.....................................................

nimi

Silver Kurg

allkiri

.....................................................

allkiri

...................................................

