


2.8. Osavõtutasu tasaarvestamiseks esitab lapse eestkostja vabas vormis avalduse, kus väljatoodud treeningutest 
puudutud aeg ja lapse nimi. Avaldus tuleb saata e-mailile info@harjujk.ee. Harju Jalgpallikool vastab aval-
dusele 5 tööpäeva jooksul.

2.9. Kui laps liitub Harju Jalgpallikooli treeningutega kuu kolmandal või neljandal nädalal tehakse erandkorrali-
selt lasteaia jalgpallitreeningute osavõtutasult 50% soodustust. Kui treeningutega liitutakse esimesel või teisel 
treeningnädalal, siis soodustus ei kehti.

2.10. Käesolev osavõtutasu suurus on kehtiv õppeaastal 2014/2015. Järgnevatel aastatel on Harju Jalgpallikoolil 
õigus osavõtutasu suurust ja treeningtingimusi muuta.

2.11. Harju Jalgpallikooli osavõtutasult on võimalik eestkostjal/maksjal taotleda tulumaksutagastust.

3.3.3.3. Soodustused

3.1. Kui ühest perekonnast osaleb Harju Jalgpallikooli, kui organisatsiooni treeningutel rohkem kui üks laps, siis 
osavõtutasu  teise  lapse  kohta  on  -50%  ja  alates  kolmandast  lapsest  tasu  ei  küsita.  (Soodustus  kehtib 
noorema/nooremate lapse/laste kohta avalduse esitamisel – vabas vormis info@harjujk.ee e-mailile).

3.2. Makseraskustega perekonnad saavad avalduse alusel  taotleda osavõtutasu soodustust.  Sellisel  juhul  tuleb 
esitada Harju Jalgpallikool-ile vabas vormis  avaldus,  kus väljatoodud selgitused perekonna majandusliku 
olukorra kohta. Harju Jalgpallikool menetleb avaldust ja vastab sellele 5 tööpäeva jooksul.

4.4.4.4. Treeningutega liitumine ja loobumine

4.1. Harju Jalgpallikooli jalgpallitreeningute saab liituda Harju Jalgpallikooli poolt etteantud avalduse alusel, ko-
dulehel oleva registreerimisvormi kaudu või lasteaias registreerimilehte täites.

4.2. Jalgpallitreeningute loobumiseks tuleb teavitada Harju Jalgpallikooli 14 kalendripäeva varem. Loobumiseks 
saadab  lapse  eestkostja  vabas  vormis  avalduse  e-maili  aadressile  info@harjujk.ee.  Harju  Jalgpallikool 
kinnitab avalduse kättesaamist 5 tööpäeva jooksul.

4.3. Juhul kui lapse eestkostjal on jäänud ettemaks eelseisvateks kuudeks ning soovib loobuda treeningutest, tuleb 
sellest teavitada Harju Jalgpallikooli ja vastav ettemaks kantakse eestkostjale tagasi.

5.5.5.5. Muud tingimused

5.1. Treeningud toimuvad aastaringselt (september 2014 – mai 2015) va riigipühad, erandkorrast tingitud pausid.

5.2. Harju Jalgpallikooli tunniplaani kohaselt toimuvad jalgpallitreeningud 1 kord nädalas.

5.3. Treeningutega liitumise avaldus on tähtajaline ja kestab antud hooaja lõpuni. Uueks hooajaks lepingu piken-
damiseks tuleb sellest teatada info@harjujk.ee meiliaadressile.

5.4. Kui jalgpallitreeningute osavõtutasu ei ole tasutud 2 või rohkem kalendrikuud, siis laps ei saa osaleda jalg-
pallitreeningutel.

5.5. Erandkorralised pausid võivad olla tingitud treeneri haigestumisest, koolitusreisil, võistlustel viibimisest või 
tehnilistel  põhjustel  treeningutele  mitte jõudmine. Harju  Jalgpallikool  teeb kõik endast  oleneva koostöös 
lasteaiaga, et erandkorras ärajäänud treeningud asendada mõnel muul ajal jalgpallitreeningutega (treeningute 
ette- ja järeletegemine) ning hooaja 36 treeningut saaks täidetud.
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