Harju Jalgpallikooli jalgpallitreeningud
Maksmiskord 2018/2019 õppeaastal

 Mõisted ja selgitused
1.1. Harju Jalgpallikool viib läbi jalgpallitreeninguid 3-7 aastastele lastele lasteaias kohapeal. Treeningutel
arendatakse laste algseid motoorseid, psühhokineetilisi ja sotsiaalseid oskusi läbi mänguliste harjutuste ning
kõike seda sõbralikus ja positiivses keskkonnas. Kõik see tagab lapse eakohase ettevalmistuse tegelemaks
tulevikus jalgpalli või muu spordialaga.
1.2. Harju Jalgpallikooli treeningud kestavad lasteaias 30minutit ja toimuvad 1 kord nädalas. Treeningute kestvus
on 30minutit, sest sellel perioodil on lapse tähelepanu, keskendumine ja motivatsioon maksimaalne. Lasteaia
jalgpallitreeningud toimuvad 1 kord nädalas, sest me soovime, et laps tuleks ja läheks treeningutelt positiivse
emotsiooniga ning ootaks meie treeningut. Positiivne emotsioon seonduvalt spordiga varajases nooruses on
vundamendiks, et laps soovib olla sportlik ka tulevikus.
1.3. Tasu Harju Jalgpallikooli jalgpallitreeningute osalemise eest lasteaias on hooaja põhine, mida on võimalik
tasuda osamaksetena 1, 3, 6 või 9 kuu kaupa ning mille eest võimaldab Harju Jalgpallikool lapsele
minimaalselt 36 jalgpallitreeningut hooaja jooksul, kui trenne viiakse läbi 9 kuud. Treeningud ei jagune
kuudele proportsionaalselt ja võrdselt (Näiteks: detsembrikuus on pühade tõttu treeninguid vähem, aga mõnes
kuus on tavapärase 4 treeningu asemel 5 treeningut). Kui siiski ei õnnestu kõiki lubatud 36 treeningut hooaja
jooksul läbi viia, tehakse tasaarveldus viimasel kuul (mais).
 Jalgpallitreeningute hooajatasu
2.1. Jalgpallitreeningute hooajatasu 2018/2019 (september 2018 - mai 2019) on 180 eurot.
2.2. Jalgpallitreeningute hooajalist tasu on võimalik tasuda osamaksetena vastavalt lapse eestkostja soovile:
2.2.1.

Ühekuuliste osamaksetena, mille suurus on 20 eurot;

2.2.2.

Kolmekuuliste osamaksetena, mille suurus on 60 eurot;

2.2.3.

Kuuekuuliste osamaksetena, mille suurus on 120 eurot;

2.2.4.

Hooajapõhine osamakse, mille suurus on 180 eurot

2.3. Kui lapse eestkostja ei ole täpsustanud, millise perioodi kaupa soovib Jalgpallitreeningute eest tasuda, siis
Harju Jalgpallikool rakendab tasumist ühekuuliste osamaksetena.
2.4. Jalgpallitreeningute tasu maksmine toimub Harju Jalgpallikooli poolt 15ndal kuupäeval saadetud arve alusel,
mis on vaja tasuda hiljemalt kalendrikuu 22ndaks kuupäevaks. Arve tasumine toimub pangaülekande teel
arvel määratud rekvisiitide ja viitenumbri alusel. Erandiks on hooaja esimene kuu, kus alles kogume
nimekirju, mistõttu võivad arved tulla vahemikus 15-30 ning maksetähtaeg on arve välja saatmisest 7 päeva.
2.5. Harju Jalgpallikooli Jalgpallitreeningute tasu on arvestatud hooajapõhiselt, mitte treeningkorrapõhiselt.
Juhul kui laps liitub klubiga keset hooaega, siis arvestab Harju Jalgpallikool hooajatasu suuruse hooajal
allesjäänud kuude järgi (sh treeningutega liitumise kalendrikuu).
2.6. Kuna Harju Jalgpallikooli jalgpallitreeningute hooajatasu on hooajapõhine, siis treeningkorrapõhist
tasaarvestamist ei toimu v.a juhul, kui laps on puudunud jalgpallitreeningutest rohkem kui 4 järjestikust
nädalat, mis annab lapse eestkostjale õiguse taotleda hooajatasu tasaarvestamist järgnevatelt perioodidelt
ühekuulise osamakse täpsusega.
2.7. Hooajatasu tasaarvestamise eelduseks on asjaolu, et lapse eestkostja on teavitanud Harju Jalgpallikooli
tasaarveldamise soovist enne arvete väljasaatmist.
2.8. Hooajatasu 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
avaldusele 5 tööpäeva jooksul.

2.9. Kui laps liitub Harju Jalgpallikooli treeningutega kuu kolmandal või neljandal nädalal ning trenne tuleb sel
kuul 2 või vähem, tehakse erandkorraliselt lasteaia jalgpallitreeningute tasult 50% soodustust. Kui
treeningutega liitutakse esimesel või teisel treeningnädalal, siis soodustus ei kehti.
2.10. Käesolev hooajatasu suurus on kehtiv hooajal 2018/2019. Järgnevatel aastatel on Harju Jalgpallikoolil
õigus tasu suurust ja treeningtingimusi muuta.
2.11. Harju Jalgpallikooli hooajatasut on võimalik eestkostjal/maksjal taotleda tulumaksutagastust. Selleks on
vaja lapsevanemal saata konkreetseks kuupäevaks klubile lapse isikukood. Täpse kuupäeva ja meeldetuletuse
saadame eestkostjale/maksjale meilile.
 Soodustused
3.1. Kui ühest perekonnast osaleb Harju Jalgpallikooli, kui organisatsiooni treeningutel rohkem kui üks laps, siis
tasu 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 hooajatasu soodustust. Sellisel juhul tuleb
esitada Harju Jalgpallikoolile vabas vormis avaldus, kus väljatoodud selgitused perekonna majandusliku
olukorra kohta. Harju Jalgpallikool menetleb avaldust ja vastab sellele 5 tööpäeva jooksul.
 Treeningutega liitumine ja loobumine
4.1. Harju Jalgpallikooli jalgpallitreeningute saab liituda Harju Jalgpallikooli poolt etteantud avalduse alusel,
kodulehel 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.
 Muud tingimused
5.1. Treeningud toimuvad oktoober 2018 – aprill 2019, va riigipühad, jõuluvaheaeg ning 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
pikendamiseks tuleb sellest teatada info@harjujk.ee meiliaadressile.
5.4. Kui jalgpallitreeningute tasu ei ole tasutud 2 või rohkem kalendrikuud, siis laps ei saa osaleda
jalgpallitreeningutel.
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.
5.6. Jooksvalt meili teel anname teada järgnevatest muudatustest: treeningu ärajäämine, järgi- ja ettetegemised.
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