dotE tantsu- ja vabaajakeskus
OPPE POHIMOTTED 2018/2019
Kinnitatud Tallinnas, 14.08.2018 a.
TERMINID
dotE : dotE tantsu- ja vabaajakeskus, dotE Productions OU, registrikood 12099067,
aadress Parnu mnt 10, 10148 Tallinn, e-post: dote@dote.ee
Opilane: dotE poolt korraldatavas tantsuoppes osaleja
Pooled: dotE ja Opilane
Ope: dotE poolt korraldatav tantsuope
1. DOKUMENDI EESMARK
1.1. Dokumendi eesmark on satestada dotE tantsuoppe pohimotted ning dotE ja
Opilase suhted seoses Opilase osalemisega dotE poolt korraldatavas tantsuoppes.
2. OPPEKORRALDUS
2.1. Oppehooaeg 2018/2019 algab 09. septembril 2018. a ja loppeb 12. juunil 2019. a
(edaspidi Hooaeg).
2.2. Hooaeg on jagatud kaheks poolaastaks:
esimene poolaasta kestab 09. septembrist 2018. a kuni 31. jaanuarini 2019. a (edaspidi
I poolaasta), teine poolaasta kestab 01. veebruarist 2019. a kuni 12. juunini 2019. a
(edaspidi II poolaasta).
2.3. Koolivaheaegadel, s.o jargnevate ajavahemike jooksul, oppetegevust uldjuhul ei
toimu:
22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a,
22. detsember 2018. a kuni 06. jaanuar 2019. a,
24. veebruar 2019. a kuni 3. marts 2019. a,
22. aprill 2019 . a kuni 28. aprill 2019. a.
2.4. Ope toimub vastavalt tunniplaanile, mis on avaldatud dotE veebilehel
www.dotE.ee, ja lahtuvalt dotE poolt maaratletud vanuseruhma arengueesmarkidest.
2.5. Ope jaotub pohitreeninguteks ja valiktreeninguteks, uhe treeningruhma
pohitreeningud toimuvad 2 korda nadalas. Uks valiktreening toimub 1 kord nadalas.
2.6. Opilane osaleb vastavalt oma soovile uhe voi enama treeningruhma
pohitreeningutes. Lisaks voib opilane soovi korral osaleda uhes voi enamas
valiktreeningus voi valiktreeningutes uldse mitte osaleda.
2.7. Opilaselt eeldatakse Õppes osalemist ja puhendumist. Hooaja algusest kuni
Hooaja lopuni.
2.8. Ope viiakse uldjuhul labi dotE ruumides, aadressil Parnu mnt 10, Tallinn. Oppe
toimumisest muus kohas teavitab dotE Opilast e-posti teel.
2.9. dotE ei ole kohustatud asendama tundi, millest Opilane on puudunud.
3. OPPEMAKS
3.1. Oppemaksu arvestamine
3.1.1. Opilane maksab oppetoos osalemise eest oppemaksu kuu- voi poolaastatasuna.
Tasumine toimub ettemaksuna kuu alguses. Tasu on igas kuus konstantne ja ei
soltu oppepaevade arvust kalendrikuus.
3.1.2. Oppemaksu arvestatakse kalendikuu kaupa ja oppemaksu suurus uhes
kalendrikuus on jargmine.
2 x nadalas toimuvad pohitreeningud:
46 eurot / kuus, tasumisel kogu poolaasta tasu korraga,
48 eurot / kuus, tasumisel uhe kuu kaupa.
1x nadalas osalemine Pohitreeningus :

27 EUR/ kuu, tasumisel poolaasta tasuna
29 EUR/ kuu, tasumisel uhe kuu
1 x nadalas toimuv valiktreening voi voistluskava grupp:
19 eurot / kuus, tasumisel uhe kuu kaupa.
3.1.3. Kui dotE oppetoos osaleb uhest perekonnast rohkem kui uks Opilane, on alates
teisest Opilasest oppemaks 2 x nadalas toimuvate pohitreeningute eest:
38 eur / kuu, tasumisel kogu poolaasta tasu korraga,
40 eur / kuu, tasumisel uhe kuu kaupa.
3.1.4. Opilasel on oigus 50%-lisele oppemaksu soodustusele uhe kalendrikuu
oppemaksust, juhul, kui Opilane on haigestumise tottu puudunud uhe kalendrikuu
oppetoost rohkem kui 50% ja dotEle on esitatud arsti poolt koostatud Opilase
haigestumist toendav dokument.
Kui Opilane puudub terve uhe kalendrikuu oppetoost (teatadest puudumisest eelnevalt
kuni 2 nadalat ette) kuulub tasumisele 15 eurot kohatasu uhe kalendrikuu kohta.
3.1.5. Opilase puudumine uksikutest treeningutest ei vabasta Opilast oppemaksu
maksmise kohustusest.
3.1.6. Oppemaks ei sisalda treeninglaagrite, varustuse ja voistlustega seotud kulusid.
3.1.7 dotEl on lisaks oppemaksule oigus Opilaselt taotleda taiendavate maksete
tasumist kostuumirendi, treeninglaagri, voistluse osalustasu voi muu urituse kulude
katteks.
3.1.8. Oppemaksu suurust ei muudeta Hooaja kestel.
3.2. Oppemaksu tasumine
3.2.1. Opilasel on oigus tasuda oppemasku kuutasuna voi poolaasta tasuna, teavitades
dotEt omale sobivast makseperioodist kirjalikult e-posti teel voi dotE veebilehel oleva
ankeedi kaudu.
3.2.2. Oppemaksu tasumine toimub dotE poolt esitatava arve alusel. Opilane teavitab
Oppesse registreerumisel voi eraldiseisvalt kirjalikult, millisele e-posti aadressile
Opilase oppemaksu arve saadetakse.
3.2.3. Juhul, kui Opilane arvele margitud kuupaevaks oppemaksu ei tasu, on dotEl
oigus Opilast oppetoole mitte lubada.
4. POOLTE OIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. dotE kohustub:
4.1.1. tagama oppetegevuse toimumise vastavalt kaesolevas dokumendi satestatule ja
dotE poolt maaratletud Opilase vanuseruhma arengueesmarkidele,
4.1.2. informeerima Opilast oppe pohimotetest ja oppekorraldusest ning vastavatest
muudatustest.
4.1.3. informeerima Opilast dotE aastakava uritustest, voistlustest ja esinemistest.
4.2. Opilane kohustub:
4.2.1. kaituma dotE-s heade kommete kohaselt, sh hoidma dotE vara;
4.2.2. huvitama dotE-le Opilase poolt suuliselt tekitatud kahju;
4.2.3. tasuma oppemaksu vastavalt pohimotetes satestatule;
4.2.4. teavitama dotE-t kirjalikult Opilase kontaktandmete muutumisest;
4.2.5. teavitama dotE-t treeningust puudmisest voimalusel enne treeningu toimumist.
4.3. Opilasel on oigus:
4.3.1. osaleda oppetegevuses vastavalt pohimotetes satestatule;
4.3.2. lopetada Opilase osalemine Oppes Hooaja keskel poolte kokkuleppel.
4.4. dotEl on oigus:
4.4.1. lopetada Opilase osalemine Oppes uhepoolselt Hooaja keskel kui Opilane ei ole
tasunud oppemaksu nouetekohaselt voi kui Opilane korduvalt kaitub vastuolus
oppe pohimotete ja/voi heade kommetega.

