SK Budokai & Huvikool Budokeskus treeningtingimused

Õppe-treeninghooaeg algab septembris ning lõpeb juunis.
Meie treeningute õppekoha tasu osalejale, sõltub elukohajärgse omavalitsuse poolsest toetusest lapse kohta ning
võib seetõttu sõltuvalt rahvastikuregistri järgsest elukohast oluliselt erineda.
Teile kehtivate treeningtasude leidmiseks soovitame kasutada budokai.ee õppemaksu kalkulaatorit. Õppetasu on teile
tulumaksu vaba.(1)
Õppemaksud tuleb tasuda Spordiklubi Budokai arvele EE251010220032558015 selgituses näidata kindlasti ära
makstavad kuud ning õpilase(te) nimi(ed) kelle eest tasutakse.
Näiteks:

Marek Tasuja septembri õppemaks

Kui omavalitsus treeningul osalemist ei toeta siis ühest perest harjutamas käivatele lastele maksab SK Budokai ise alates
teisest lapsest kinni ühe osaleja treeningtasu.
Kuu kaupa makstes tuleb õppekoha eest tasuda igakuiselt, hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks.
Poolaasta või aasta kaupa tasudes peab õppemaksu tasuma hiljemalt kahe nädala jooksul alates
treeninghooaja algusest või treeningutele asumise päevast.
Õpilase treeningutest puudumise korral õppetasu tagastamisele või vähendamisele ei kuulu! S.t. tegemist
on õppekoha maksuga, mis kuulub tasumisele seni kui õpilane on kooli nimekirjas! Maksu õigeaegne
tasumine annab õiguse osaleda jooksva kuu treeningutel ning muudel üritustel.
Olulistel korrarikkumiste juhtudel on treeneril õigus olenevalt rikkumiste raskusest või kordumistest
õpilane ajutiselt või ka alaliselt treeningutest eemaldada. Kui õpilane kõrvaldatakse treeningutelt
treeningkorra rikkumiste tõttu, juba tasutud õppemaks tagastamisele ei kuulu.
Treeningute katkemisel tuleb tasuda kogu jooksva kuu eest. Võlgnevuste tekkimisel lülitatakse õpilane alaliselt
treeningrühma koosseisust välja ning tekkinud võlgnevused nõutakse sisse seaduses ettenähtud korras.(2)
Ajutiste makseraskuste tekkimisel on alati võimalik leida lahendusi ning sellisel juhul palun maksegraafiku osas kokku
leppida kooli esindajaga!
Õppemaksust on võimalik taotleda ka vabastust. Et me teaks vabastuse soovi põhjust, tuleks taotlus esitada kirjalikult.
Põhjuseks võib olla näiteks perekond kus on 4 või rohkem kooliskäivat last jne. Otsus taotluse
rahuldamise/mitterahuldamise kohta tehakse tavaliselt nädala jooksul. Avalduse õppemaksust vabastamise kohta võib
jätta otse treenerile. Taotluse rahuldamise üheks vältimatuks kriteeriumiks on muuhulgas harjutaja(te) hoolikas osalemine
ning hea edasijõudmine treeningutel (st kui tegemist on tõesti tubli ja andeka lapsega, oleme igati valmis leidma lahendusi
treeningtasude vähendamiseks või hüvitamiseks).
Treeningutel osaleja nõustub treeningute, võistluste ja muude tegevuse käigus laekuvate isikuandmete töötlemisega, sh
vajadusel treening- ja võistlustulemuste avaldamisega, avalikkust huvikooli tegevusest teavitamise eesmärgil.
Kuidas trennis käia ning mida treeningute kõrvalt veel teha saab.
Õpilasel on võimalus osaleda kogu õppeaasta jooksul karatetreeningutel vastavalt pakutud treeningplaanile. Treeningud
toimuvad vajadusel ka koolivaheaegadel, erandiks on jõuluvaheaeg ning suvi.
Õigeaegselt tasutud õppemaks kogu hooaja jooksul kindlustab lisaks regulaarsetele treeningutele tasuta osalemise
treeninglaagris(3) ning osalemise teistel ühisüritustel. Vastavalt omandatud oskustele on harjutajatel võimalus sooritada
vööeksamid ja saada õigus kanda vastavat vööd. Eksamite eest tuleb vastavalt Eesti Karate-Do Wadokai Seltsi seatud
tingimustele maksta ka sümboolne tasu. Rohkem informatsiooni leiate alati www.budokai.ee
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Tulumaksuseadus §26
2

Kui võlglane hoiab õppemaksu tasumisest pahatahtlikult kõrvale, alustatakse nimetatud summade osas täitevmenetlust. Sellisel juhul lisanduvad õppemaksule ka
täituri tasud.
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Laagrite korraldamine sõltub treeningkavast ning osalejate hulgast.

