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Maksmiskord 2021/2022 hooajal

1. Jalgpallitreeningute hooajatasu

1.1. Jalgpallitreeningute hooajatasu 2021/2022 (september 2021 - august 2022) on 12 kuud  x 60 (80)
eurot hooaja eest, mis sisaldab ka perioodi suvekuudel, kus treeningute ja võistluste aktiivsus on madalam.

1.2. Treeningud  toimuvad  vähemalt  3  korda  nädalas  va  pausidel  (jõulupuhkus,  suvepuhkus,
riigipühad).

1.3. Jalgpallitreeningute  hooajalist  tasu on võimalik tasuda osamaksetena vastavalt  lapse eestkostja
soovile:

1.3.1. Kolm või enam korda nädalas:

Soodustusega ühekuuliste
osamaksetena 60 eurot

Ilma soodustuseta
ühekuuliste osamaksetena 80 eurot

Soodustusega
kolmekuuliste
osamaksetena

180 eurot 
Ilma soodustuseta

kolmekuuliste
osamaksetena

240 eurot

Soodustusega
kuuekuuliste
osamaksetena

360 eurot
Ilma soodustuseta

kuuekuuliste
osamaksetena

480 eurot

Soodustusega
hooajapõhine osamakse 720 eurot

Ilma soodustuseta
hooajapõhine osamakse 960 eurot

NB!  Hooajamaksu  soodustus kehtib  juhul,  kui  eestkostja  on  kinnitanud  Harju  Jalgpallikoolile  lapse
pearaha  õiguse.  Kui  eestkostja  on  kinnitanud  pearaha  õiguse  mõnele  muule  klubile,  siis  on  Harju
Jalgpallikoolil õigus lisada kuutasule igakuiselt 20€ lisatasu.

1.3.2. Kaks korda nädalas:

Soodustusega ühekuuliste
osamaksetena 50 eurot

Ilma soodustuseta
ühekuuliste osamaksetena 70 eurot

Soodustusega
kolmekuuliste
osamaksetena

150 eurot 
Ilma soodustuseta

kolmekuuliste
osamaksetena

210 eurot

Soodustusega
kuuekuuliste
osamaksetena

300 eurot
Ilma soodustuseta

kuuekuuliste
osamaksetena

420 eurot

Soodustusega
hooajapõhine osamakse 600 eurot

Ilma soodustuseta
hooajapõhine osamakse 840 eurot



NB!  Hooajamaksu  soodustus kehtib  juhul,  kui  eestkostja  on  kinnitanud  Harju  Jalgpallikoolile  lapse
pearaha  õiguse.  Kui  eestkostja  on  kinnitanud  pearaha  õiguse  mõnele  muule  klubile,  siis  on  Harju
Jalgpallikoolil õigus lisada kuutasule igakuiselt 20€ lisatasu.

1.3.3. Üks kord nädalas:

Soodustusega ühekuuliste
osamaksetena 30 eurot

Ilma soodustuseta
ühekuuliste osamaksetena 50 eurot

Soodustusega
kolmekuuliste
osamaksetena

90 eurot 
Ilma soodustuseta

kolmekuuliste
osamaksetena

150 eurot

Soodustusega
kuuekuuliste
osamaksetena

180 eurot
Ilma soodustuseta

kuuekuuliste
osamaksetena

300 eurot

Soodustusega
hooajapõhine osamakse 360 eurot

Ilma soodustuseta
hooajapõhine osamakse 600 eurot

NB!  Hooajamaksu  soodustus kehtib  juhul,  kui  eestkostja  on  kinnitanud  Harju  Jalgpallikoolile  lapse
pearaha  õiguse.  Kui  eestkostja  on  kinnitanud  pearaha  õiguse  mõnele  muule  klubile,  siis  on  Harju
Jalgpallikoolil õigus lisada kuutasule igakuiselt 20€ lisatasu.

1.4. Kui lapse eestkostja ei ole täpsustanud, millise perioodi kaupa soovib jalgpallitreeningute  eest
tasuda, siis Harju Jalgpallikool rakendab tasumist ühekuuliste osamaksetena.

1.5. Jalgpallitreeningute  kuutasu  maksmine  toimub  Harju  Jalgpallikooli  poolt  3ndal  kuupäeval
saadetud  arve  alusel,  mis  on  vaja  tasuda  sama  kalendrikuu 10ndaks  kuupäevaks.  Arve  tasumine  toimub
pangaülekande teel arvel määratud rekvisiitide ja viitenumbri alusel. 

1.6. Harju  Jalgpallikooli  jalgpallitreeningute  hooajatasu  on  arvestatud  hooajapõhiselt,  mitte
treeningkorrapõhiselt. Juhul kui laps liitub klubiga keset hooaega, siis arvestab Harju Jalgpallikool kuutasu
suuruse hooajal alles jäänud kuude järgi (sh treeningutega liitumise kalendrikuu).

1.7. Kuna Harju Jalgpallikooli  jalgpallitreeningutel  on hooajapõhine tasu,  siis  treeningkorrapõhist
tasaarvestamist ei toimu va juhul, kui laps on puudunud jalgpallitreeningutest rohkem kui  4 järjestikust
nädalat  tervislikel  põhjustel,  mis  annab  lapse  eestkostjale  õiguse  taotleda  hooajatasust  tasaarvestamist
järgnevatelt perioodidelt ühekuulise osamakse täpsusega.

1.8. Hooajatasu  tasaarvestamise  eelduseks  on  asjaolu,  et  lapse  eestkostja  on  teavitanud  Harju
Jalgpallikooli tasaarveldamise soovist enne arvete väljasaatmist.

1.9. 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

1.10. Käesolev  hooajatasu  suurus  on  kehtiv  hooajal  2021/2022.  Järgnevatel  aastatel  on  Harju
Jalgpallikoolil õigus tasu suurust ja treeningtingimusi muuta.

1.11. Harju Jalgpallikooli hooajatasult on võimalik eestkostjal/maksjal taotleda tulumaksutagastust.

1.12. Harju Jalgpallikoolil on õigus treeningtasu tõsta maksimaalselt kaks korda aastas.



2. Soodustused

2.1. Kui ühest perekonnast osaleb Harju Jalgpallikooli,  kui organisatsiooni treeningutel rohkem kui
üks laps, siis hooajatasu teise lapse kohta on -50% ja alates kolmandast lapsest tasu ei küsita. (Soodustus
kehtib soodsama lapse/laste kohta avalduse esitamisel – vabas vormis info@harjujk.ee e-mailile). Soodustuse
saamiseks  tingimuseks  on,  et  kolme  lapse  pearahade  kinnitused tehakse  Harju Jalgpallikoolile,  va
lapsed, kes pole pearaha vanuses.

2.2. 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.

3. Treeningutega liitumine ja loobumine

3.1. Harju  Jalgpallikooli  jalgpallitreeningutega  saab  liituda  Harju  Jalgpallikooli  poolt  etteantud
avalduse alusel, mille täidab lapse eeskostja.

3.2. Soovides  lõpetada klubis  treeningud tuleb sellest  teavitada  mängija  treenerit  ning  lisaks  saata
vastava sisuga email koos lõpetamise põhjusega aadressile info@harjujk.ee. Lepingu lõpetamise etteteatamise
aeg on 1 kuu, seega lepingu lõpetamise aluseks on eelnevalt tasutud arved ning lisaks tasumine järgneva kuu
eest.  Mängijal  on  lubatud  lõpetamise  kuul  treeningutes  osaleda. Harju  Jalgpallikool  kinnitab  avalduse
kättesaamist 5 tööpäeva jooksul. 

3.3. Lahkumisel  teise  jalgpalliklubisse  rakendatakse  EJL poolt  kehtestatud  mängijate  üleminekuid
reguleerivat korda ning vastavaid tasusid. Lahkumine teise klubisse ei ole võimalik, kui üleval on maksmata
kuutasu(d). 

3.4. Juhul kui lapse eestkostjal on tasutud jalgpallitreeningute eest ette rohkem kui 1 kuu, siis tagastab
Harju Jalgpallikool eestkostjale ülejäänud summa.

4. Muud tingimused

4.1. Treeningud toimuvad aastaringselt (september 2021 – august 2022) va riigipühad, erandkorrast
tingitud pausid, jõulupuhkus ning suvepuhkus.

4.2. Treeningutega  liitumise  avaldus  on  tähtajatu  ja  kehtib  kuni  lapse  eestkostja  esitab  loobumise
avalduse.

4.3. Kui jalgpallitreeningute kuutasu ei ole tasutud 2 või rohkem kalendrikuud, siis laps ei saa osaleda
jalgpallitreeningutel.

4.4. Erandkorralised  pausid  võivad  olla  tingitud  treeneri  haigestumisest,  koolitusreisil,  võistlustel
viibimisest  või  tehnilistel  põhjustel  treeningutele  mitte  jõudmine.  Harju  Jalgpallikool  teeb  endast  kõik
sõltuva, et ühtegi treeningut ei jääks ära.

4.5. Klubil on õigus teha pilte ja videoid ning kasutada neid klubi tegevuste arendamiseks.

Klubi rekvisiidid

Harju Jalgpallikool

Reg nr. 80296316

Jalgpallitreeningute kuutasude a/a: EE572200221048928541 Swedbank

E-mail: info@harjujk.ee

Telefon: +372 56 907 970

Koduleht: www.harjujk.ee
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