Koolitusleping
OÜ Cinemer "Meediakool Cinemer" (reg. nr. 14090142,), mida esindab Roman
Pankratov
isikukoodiga
38612030283
(edaspidi
nimetatud
Kool)
ja
_______________________ isikukoodiga ___________________ (edaspidi nimetatud
Õppija), keda nimetatakse edaspidi Pool või koos Pooled, sõlmisid käesoleva lepingu
(edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:
Lepingu üldsätted:
1. Lepingu ese:
Kool kohustub õpetama Õppijale _________________________________ Kooli poolt
kinnitatud õppekavadele, tunniplaanile ja vastava rühma tasemele ja õppemahule. Õppija
kohustub selle eest maksma õppemaksu lepingus sätestatud korras ning täitma Cinemer
Meediakooli kodukorra reegleid, millega tutvumist kinnitab Õppija (alaealise Õppija
puhul ka Maksja), oma allkirjaga käesoleval lepingul. Käesoleva lepingu alusel
garanteerib Kool õppeprogrammi täitmise.
2. Õppetöö korraldus:
2.1. Õppetöö toimub vastavalt rühma tunniplaanile. Tunni aega võib mõjuval põhjusel
muuta: selline tund toimub ette või tagant järele vastavalt Poolte kokkuleppele või need
annab
asendusõpetaja.
Õppeperiood
kestab
______________________________________Kursuse tundide arv on ____ akadeemilist
tundi.
2.2. Kool ei kompenseeri Õppija vähem kui kuuajase ärasõidu või haiguse tõttu
ärajäävaid tunde.
2.3. Kool ei võta vastutust vääramatu jõu tõttu ära jäävate tundide eest.
2.4.
Õppetöö
läbiviimise
kohaks
on
Kooli
asukoht
aadressil
______________________Tallinn _________, Eesti.
2.5. Riigipühadel ja koolivaheaegadel on Kool suletud ja õppetööd ei toimu.
2.6. Õpetaja annab õppetöö käigus Tellija soovil individuaalkonsultatsiooni (1 kord
kursuse jooksul 15 minutit) tasuta kas enne või pärast tundi vastastikulisel kokkuleppel
õpetajaga. Lisakonsultatsioonid on tasulised.
2.7. Kool väljastab Õppijale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui ta on osalenud
vähemalt 70% tundidest; või soovi korral tõendi kursusel osalemise kohta. Väiksema
osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta.
Muudel juhtudel (tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab kool vastava taotluse alusel
õppijale tõendi kursusel osalemise kohta.
2.8. Kursus viib läbi kvalifitseeritud õpetaja – ______________________.
3. Õppemaks:
3.1. Koolil on õigus kursust edasi lükata kuni üks kuu või kursus ära jätta, kui kolm
tööpäeva enne kursuse algust on õpperühma registreerunud ja arve tasunud õppijaid
vähem, kui minimaalne õppijate arv selle rühma puhul ette näeb.
3.3. Õppemaksu suurus sõltub õpperühma kategooriast ja õppetundide arvust. Ühe
akadeemilise tunni (a/t) kestus on nelikümmend viis (45) minutit.
3.4. Õppijate arvu järgi jagunevad rühmad tava- ja väikerühmadeks. Tavarühmas on 5-8

õppijat, väikerühmas 2-4 õppijat ning nende õppemaks on proportsionaalselt kõrgem.
3.6. Kursuse maksumus _________ (kaks sada üheksakümmend seitse eurot). Hind ei
sisalda
käibemaksu.
Õppemaks
tasutakse
OÜ
Cinemer
arveldusarvele
EE422200221064738647 Swedbank või sularahas kursuse esimeses tunnis.
Maksekorraldusse selgitusena tuleb lisada arve nr, õppija nimi, kursus ja õpetaja nimi.
Kui Õppija ei ole ettenähtud kuupäevaks õppemaksu tasunud ega ole selle hilisemaks
tasumiseks kirjalikku avaldust esitanud, võib Kool Õppija nimekirjast välja arvata.
4. Lepingu jõustumine ja lõppemine:
4.1. Leping jõustub arvates sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni kõikide lepinguliste
kohustuste täitmiseni või Lepingu ülesütlemiseni Poole poolt või lõppemiseni muul
seaduses ette nähtud alusel.
4.2. Õppijal on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest Koolile kirjaliku
ülesütlemisavaldusega.
4.2.1. Õppija loobumisel pärast esimest õppetundi tagastatakse talle sissemakstud
õppetasust 100%, pärast teist õppetundi 90%, hilisemal Õppijapoolsel ülesütlemisel
õppemaksu üldjuhul ei tagastata.
4.2.2. Õppija või temast sõltuvate isikute pikaajalisel haigestumisel või mõne muu
ootamatu õppimist takistava asjaolu ilmnemisel, mis kestab vähemalt ühe kuu (30 päeva),
on Õppijal võimalik esitada avaldus Kooli direktorile ja taotleda osalist tagasimaksu.
4.3. Koolil on õigus Leping ühepoolselt üles öelda mõjuvatel põhjustel, milleks on
eelkõige:
4.3.1. Õppemaksu tasumata jätmine;
4.3.2. Õppija häirib oluliselt õppetööd (ilmub tundi joobeseisundis jne).
4.4. Koolipoolsel Lepingu ülesütlemisel tagastatakse Õppijale õppemaks saamata jäävate
tundide eest täies ulatuses.
4.5. Lepingu ülesütlemine ei mõjuta Poolte Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, mis
tekkisid enne ülesütlemisavalduse jõustumist, sh Õppija kohustust tasuda juba toimunud
õppetöö eest.
5. Lõppsätted:
5.1. Lepingust tõusvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendmisele Eesti Vabariigi seadusandluses
sätestatud korras.
5.2. Leping on koostatud eesti keeles kahes eksemplaris, millest üks jääb Koolile ja teine
Õppijale.
Lepinguosaliste andmed ja allkirjad:
Kool: OÜ Cinemer “Meediakool Cinemer”
Registrikood: 14090142
Aadress: Loitsu 1-177, Tallinn 13622, Eesti Vabariik
Kontakttelefon: +372 5282428
E-post: info@cinemer.ee
Arveldusarve, pank: EE422200221064738647, Swedbank
Kontaktisiku nimi: Roman Pankratov

_______________________
(kuupäev)

_______________________
(allkiri)

Õppija/Maksja:
Isikukood:
Telefon:
E-post:
Aadress:
_______________________
(kuupäev)

_______________________
(allkiri)

