ORCA SWIM CLUB MTÜ
ÜLDTINGIMUSED
1. LEPING
1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või
alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu alaealise Ujuja
seadusliku esindaja (edaspidi Lapsevanem) (täisealine Ujuja ja Lapsevanem on edaspidi
nimetatud Klient) vahel, kes vastutab Ujumisklubi ees kõikide Lepingust tulenevate
kohustuste täitmise eest.
1.2. Pooltevahelistes suhetes lähtutakse Lepingust, Eestis kehtivast õigusest ja headest
kommetest.
1.3. Leping annab Ujujale õiguse osaleda Ujumisklubi ujumistreeningutes vastavalt Lepingus
sätestatud tingimustele.
1.4. Leping kehtib kõikidele Ujumisklubi pakutavatele kursustele ja treeningtundidele
(edaspidi nimetatud tunnid).
1.5. Ujumisklubi pakub kursusi ja tunde hooajal ajavahemikus septembrist maini või juunini,
vastavalt tunniplaanile (edaspidi nimetatud Hooaeg).
1.6. Kursustele ja tundidesse saab Klient registreerida ja ümberregistreeringuid teha
Ujumisklubi iseteeninduskeskkonnas.
2. HINNAKIRI, TAGASTAMISELE KUULUV TULUMAKS JA TALLINNA LINNA TEOTUS
2.1. Klient kohustub tasuma õppemaksu vastavalt hinnakirjale. Hinnakiri on Lepingu
lahutamatu osa, mida Ujumisklubi võib ühepoolselt muuta peale Hooaja lõppu
järgmiseks Hooajaks. Hinnakirjaga tutvumiseks kliki käesoleva sättes hinnakirja lingile.
Hinnakiri on kättesaadav Ujumisklubi kodulehel.
2.2. Õppemaksu väljatöötamisel on arvestatud pühasid ja koolivaheaegasid ning päevade
arvu kalendrikuus. Hooaja tunniplaani ja hinnakirja koostades on arvestatud
hinnastamise Hooaja iga kuu keskmist ja õppemaks on kujundatud keskmise kuu
keskmise tundide arvuga. Ühe kalendrikuu lõikes rahalisi tasaarvestusi ei tehta.
2.3. Eesti Hariduse Infosüsteemis on registreeritud Ujumisklubi MTÜ Orca Swim Club
erahuvikool Orca Spordikool (õppekava kood 111377). Lepingu alusel tasutud õppemaks
on käsitletav koolituskuluna, millelt kuulub tagastamisele tulumaks. Ujumisklubi edastab
info Maksu- ja Tolliametile koolituskulude tasumise kohta ning antud info alusel
kantakse andmed Kliendi eeltäidetud tuludeklaratsioonile, kes on märgitud alaealise
Ujuja registreerimisel arve maksjaks.
2.4. Lapsevanem on kohustatud elektrooniliselt määrama igal aastal 1. novembriks, millisele
spordiklubile eraldatakse Tallinna linna eelarvest antav sporditegevuse toetus. Kinnituse
peab tegema ka juhul kui alaealine Ujuja on lisatud ainult ühe spordiklubi või -kooli
nimekirja. Ujumisklubi on kohustatud Lapsevanemale saatma kinnituse tegemiseks
täpsustava info e-maili teel hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks.
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2.5. Tallinna linna toetus sisaldub punktis 2.1 viidatud hinnakirjas toodud õppemaksus.
3. TASU JA ARVELDAMISE KORD
3.1. Arveldusperioodi pikkus on üks (1) kalendrikuu. Arvete koostamisel nn proportsionaalset
arvestust ei kohaldata ja tasaarvestusi ei tehta.
3.2. Kui Klient registreerib Ujuja Ujumisklubi kursusele enne 15. kuupäeva, siis arve
koostatakse kogu arveldusperioodile ehk üks (1) kalendrikuu. Kui Klient registreerib Ujuja
peale Ujumisklubi kursusele peale 15.kuupäeva, siis kuulub esimesel arvestusperioodil
maksmisele viiskümmend (50%) protsenti esimesest arveldusperioodi kalendrikuust.
3.3. Õppemaksu arve väljastatakse Kliendile või tema poolt näidatud isikule iga kuu esimesel
(1) kuupäeval. Õppemaks tuleb tasuda iga kuu kümnendaks (10) kuupäevaks.
3.4. Õppemaks kuulub tasumisele sõltumata arve väljastamisest Ujumisklubi poolt ja selle
kättesaamisest Kliendi või tema näidatud isiku poolt.
3.5. Õppemaks tasutakse pangaülekandega, kasutades selleks järgnevaid rekvisiite:
Saaja
Arveldusarve nr
Selgitus
Viitenumber

MTÜ Orca Swim Club
EE807700771001603395 (LHV Pank)
Arve number
Märgi arvel olev viitenumber maksekorraldusse

3.6. Hilinenud maksetelt arvestatakse viivist null koma null kuus protsenti (0,06%) tasumata
summalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
3.7. Õppemaksu tasumisega viivitamise korral on Ujumisklubil õigus võlgnevuse
sissenõudmiseks pöörduda inkassoettevõtte või kohtu poole ning sel juhul hüvitab Klient
võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud.
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4. KLIENDI JA UJUJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Ujujal on õigus osaleda ujumistreeningutes vastavalt Lepingus sätestatud tingimustel,
kui Ujumisklubile on Ujuja poolt registreeritud ujumistreeningute osalemise eest
väljastatud arved tasutud. Kehtiva lepinguta, tasuta või tasaarvelduse korras on
kursustel ja tundides osalemine keelatud. Asendustundides võib käia vastavalt Lepingu
punktile 5.3.
4.2. Ujujale tutvustaks ohtusid, käitumisreegleid ning Ujulas, basseinis ja Ujula muudes
ruumides kohalduvaid ohutusreegleid. Ujuja ja Ujula ruumides viibiv isik peab
ohutusreegleid järgima. Ujuja kohustub viibima ainult Ujumisklubi klientidele mõeldud
ruumides ning järgima Ujumisklubi teateid ja viitasid.
4.3. Ujuja ja Ujula ruumides viibiv isik peab kinni pidama heakorrareeglitest, kohustub hoidma
puhtust ja korda ning kasutama heaperemehelikult Ujumisklubi vara.
4.4. Ujuja ja Ujula ruumides viibiv isik peab tagama enda ja kolmandate isikute ohutuse.
4.5. Ujuja on kohustatud käituma treeningu ajal viisakalt ja lugupidavalt kaasõpilaste vastu
ning suhtuma neisse heatahtlikult ja sõbralikult. Käesoleva nõude rikkumisel on
Ujumisklubi töötajatel õigus rikkuja treeningtunnist eemaldada.
4.6. Ujujal on kohustus kasutada teenuseid viisil, mis ei tekita kahju Ujumisklubile ega
kolmandatele isikutele ning mis ei ole vastuolus seaduste või heade kommetega.
4.7. Ujuja peab alluma Ujumisklubi juhendajate, õpetajate, treenerite ja teiste töötajate
instruktsioonidele. Ujuja kohustub kuulama ja täitma treeneri antud juhiseid
treeningülesannete ja treeningu ajal käitumise kohta.
4.8. Kliendil on kohustus informeerida Ujumisklubi koheselt kõikidest faktilistest asjaoludest
ja (isiku)andmete muutustest Ujumisklubiga sõlmitud Lepingus ning muudest
asjaoludest, mis võivad mõjutada Poolte kohustuste täitmist või õiguste rakendamist.
4.9. Klient või Lapsevanem, kes ise või kelle alaealisest Ujuja lõhub või rikub Ujumisklubi vara,
on kohustatud Ujuja poolt tekitatud kahju hüvitama täies ulatuses vastavalt kehtivale
turuväärtusele.
5. UJUMISKLUBI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Ujumisklubi võib piirata ujumistreeningute osalemist või peatada määramata tähtajaks
või lõpetada Lepingu ette teatamata, kui Lapsevanem või Ujuja rikub häid kombeid,
Lepingu tingimusi, sealhulgas viivitab arve maksmisega üle kümne (10) päeva või Ujuja
või Klient kasutab ujulat viisil, mis seab ohtu selle toimimise ja häirib teisi kliente või
Ujuja tegevus või tegevusetus seab ohtu Ujuja või kolmandad isikud.
5.2. Kasutamata jäänud treeninguid Ujumisklubi ei kompenseeri. Puudumiste korral ei ole
Ujujal või Lapsevanemal kohustust sellest Ujumisklubi või treeningtundi läbiviivat
treenerit teavitada.
5.3. Haiguse tõttu puudumiste korral on võimalik puudutud treeningtunde järele käia teistes
tunniplaanis olevates tundides, mis vanuse ja taseme poolest on Ujujale sobivad.
Asendustundide osavõtust teavitamine ei ole kohustuslik. Asendustundides on võimalik
osaleda ainult Lepingu kehtivuse ajal, kui kõik väljastatud arved on tasutud.
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6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
6.1. Klient mõistab ja saab aru, et Ujumisklubi ei saa osutada teenust ja võimaldada Ujujal
tunnis osaleda, kui Klient ja Lapsevanem ei avalda enda ja alaealise Ujuja kohta järgmisi
isikuandmeid (nimi, isikukood, sünniaeg, aadress, isikut tõendava dokumendi number,
Ujuja tervist puudutav info ulatuses, mis võib olla vajalik treenerile või juhendajal
treeningtunni läbiviimiseks ja/või Ujuja ja kolmandate isikute ohutuse tagamiseks, panga
ja arveldusarve rekvisiidid).
6.2. Ujumisklubi kohustub mitte avaldama Kliendi ja (alaealise) Ujujaga seotud andmeid
kolmandatele isikutele ilma Kliendi või Lapsevanema loata, välja arvatud seaduses
sätestatud alustel ja korras.
6.3. Ujumisklubi kinnitab käesolevaga, et Ujumisklubi töötleb Kliendi ja Ujuja isikuandmeid
kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Täpsemad isikuandmete töötlemise eeskirjad on
leitava Privaatsus Poliitikas, mis on käesoleva Lepingu lisaks.
7. VASTUTUS
7.1. Ujumisklubi ei vastuta ühegi ujula territooriumil tekkinud tervisekahjustuse eest ega
hüvita sellest tulenevaid kahjusid, va juhul, kui tervisekahjustuse on põhjustanud
Ujumisklubi süüline tegevus.
7.2. Ujumisklubi ei vastuta ujula ruumidesse ja kappidesse jäetud esemete eest ega
kompenseeri nende esemete kadumisest või kahjustamisest tingitud kulusid.
8. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE
8.1. Leping on sõlmitud tähtajatult. Klient on kohustatud igaks Hooajaks uuesti registreerima.
8.2. Leping lõppeb:
8.2.1. kui Klient ei ole registreerinud iseteeninduskeskkonnas uueks Hooajaks;
8.2.2. kui Klient lõpetab Lepingu Ujumisklubi iseteeninduskeskkonnas;
8.2.3. Ujumisklubi poolsel lõpetamisel Lepingu punkti 5.1 kohaselt;
8.2.4. kahepoolsel kokkuleppel Lepingu lõppemise kohta;
8.3. Klient saab Lepingu lõpetada Ujumisklubi iseteeninduskeskkonnas selliselt, et Lepingu
lõpetamise teade peab olema iseteeninduskeskkonnas esitatud jooksva kuu 20.ndaks
kuupäevaks. Kui Lepingu lõpetamise teavitus on tehtud jooksva kuu 21. või järgneval
kuupäeval, siis esitatakse Kliendile järgneva kalendrikuu eest arve, mis kuulub
tasumisele.
8.4. Leping lõppeb teavitamisest järgneval kuul. Kui Lepingu lõpetamise soovist ei teavita
õigeaegselt, siis on Ujumisklubil õigus nõuda õppemaksu tasumist punktis 2.1.
sätestatud summas.
8.5. Kui leping lõpeb enne jooksva kuu lõppu, on Lapsevanem kohustatud tasuma õppemaksu
terve kuu eest punktis 2.1. märgitud ulatuses.
8.6. Lepingu lõpetamine ei mõjuta poolte lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, mis
tekkisid enne lõpetamist, sealhulgas Lapsevanema kohustust tasuda õppemaksu ja
lepingu rikkumise korral hüvitada Ujumisklubile rikkumisega tekitatud kahju.
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9. LEPINGU MUUTMINE JA VAIDLUSED
9.1. Ujumisklubil on õigus teha Lepingus muudatusi, teavitades sellest Klienti kodulehe,
iseteeninduskeskkonnas või elektronposti teel üks (1) kuu ette.
9.2. Muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus ühe (1) kalendrikuu jooksul, arvates
muudatustest teatamisest lepinguline suhe Ujumisklubiga üles öelda vastavalt punktis 8
sätestatud kohaselt.
9.3. Ujumisklubil on õigus käesolevat Lepingut ühepoolselt muuta peale Hooaja lõppu enne
uuele Hooajale registreerimise avamist.
9.4. Poolte lepingulistele suhetele kohaldub Eesti õigus.
9.5. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste
mittesaavutamise korral lahendab vaidluse Harju Maakohus.

*KÜSIMUSTE KORRAL KONTAKTEERU KIRJUTADES E-KIRI INFO@ORCA.EE
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teel,

kokkuleppe

