dotE tantsu- ja vabaajakeskus
ÕPPE PÕHIMÕTTED 2019/2020
Kinnitatud Tallinnas, 15.08.2019 a.
TERMINID
dotE: dotE tantsu- ja vabaajakeskus, dotE Productions OÜ, registrikood 12099067,
aadress Pärnu mnt 10, 10148 Tallinn, e-post: dote@dote.ee
Õpilane: dotE poolt korraldatavas tantsuõppes osaleja
Pooled: dotE ja Õpilane
Õpe: dotE poolt korraldatav tantsuõpe
1.

2.

3.

DOKUMENDI EESMÄRK
1.1.
Dokumendi eesmärk on sätestada dotE tantsuõppe põhimõtted ning dotE ja
Õpilase suhted seoses Õpilase osalemisega dotE poolt korraldatavas
tantsuõppes.
ÕPPEKORRALDUS
2.1.
Tantsuõppe hooaeg 2019/2020 algab 09. septembril 2019. a ja lõppeb 7.
juunil 2020. a (edaspidi Hooaeg).
2.2.
Hooaeg on jagatud kaheks poolaastaks:
esimene poolaasta kestab 09. septembrist 2019. a kuni 31. jaanuarini 2020. a
(edaspidi I poolaasta), teine poolaasta kestab 01. veebruarist 2020. a kuni 7.
juunini 2020. a (edaspidi II poolaasta).
2.3.
Koolivaheaegadel, s.o järgnevate ajavahemike jooksul, õppetegevust üldjuhul
ei toimu:
21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
2.4.
Õpe toimub vastavalt tunniplaanile, mis on avaldatud dotE veebilehel
www.dotE.ee ja lähtuvalt dotE poolt määratletud vanusegrupi
arengueesmärkidest.
2.5.
Õpe jaotub põhitundideks ja valiktundideks, ühe tantsugrupi põhitunnid
toimuvad kaks korda nädalas. Üks valiktund toimub üks kord nädalas.
2.6.
Õpilane osaleb vastavalt oma soovile ühe või enama tantsugrupi
põhitundides. Lisaks võib õpilane soovi korral osaleda ühes või enamas
valiktunnis või valiktundides üldse mitte osaleda.
2.7.
Õpilaselt eeldatakse Õppes osalemist ja pühendumist Hooaja algusest kuni
Hooaja lõpuni.
2.8.
Õpe viiakse üldjuhul läbi dotE ruumides, aadressil Pärnu mnt 10, Tallinn.
Õppe toimumisest muus kohas teavitab dotE Õpilast e-posti teel.
2.9.
dotE ei ole kohustatud asendama tundi, millest Õpilane on puudunud.
ÕPPEMAKS
3.1.
Õppemaksu arvestamine
3.1.1.
Õpilane maksab õppetöös osalemise eest õppemaksu kuu- või
poolaastatasuna. Tasumine toimub ettemaksuna kuu alguses. Tasu

3.1.2.

3.1.3.

4.

on igas kuus konstantne ja ei sõltu õppepäevade arvust
kalendrikuus.
Õppemaksu arvestatakse kalendrikuu kaupa ja õppemaksu suurus
ühes kalendrikuus on järgmine:
Põhitund 2xnädalas:
48 EUR/ kuu, tasumisel poolaasta tasuna
(09.09.2019-31.01.2020 1. poolaasta)
(01.02.2020-7.06.2020 2. poolaasta)
50 EUR/ kuu, tasumisel ühe kuu kaupa
Põhitunnis osalemine 1xnädalas:
29 EUR/ kuu, tasumisel poolaasta tasuna
31 EUR/ kuu, tasumisel ühe kuu kaupa
Valiktund 1xnädalas:
20 EUR/ kuu, tasumine ühe kuu kaupa
võistluskava grupi tund 1 x nädalas:
20 EUR/ kuu, tasumine ühe kuu kaupa

Kui tantsutundides käib ühest perest rohkem kui üks laps, on alates
teisest lapsest 2xnädalas toimuvate põhitundide hind
40 eur / kuu, tasumisel poolaasta tasuna
42 eur / kuu, tasumisel ühe kuu kaupa
3.1.4.
Õpilasel on õigus 50%-lisele õppemaksu soodustusele ühe
kalendrikuu õppemaksust, juhul, kui Õpilane on haigestumise tõttu
puudunud ühe kalendrikuu õppetööst rohkem kui 50% ja dotEle on
esitatud arsti poolt koostatud Õpilase haigestumist tõendav dokument.
3.1.5.
Kui Õpilane puudub terve ühe kalendrikuu õppetööst (teatadest
puudumisest eelnevalt kuni 2 nädalat ette) kuulub tasumisele 15 eurot
kohatasu ühe kalendrikuu kohta.
3.1.6.
Õpilase puudumine üksikutest treeningutest ei vabasta Õpilast
õppemaksu maksmise kohustusest.
3.1.7.
Õppemaks ei sisalda treeninglaagrite, varustuse ja võistlustega seotud
kulusid.
3.1.8.
dotEl on lisaks õppemaksule õigus Õpilastelt taotleda täiendavate
maksete tasumist kostüümirendi, treeninglaagri, võistluse osalustasu
või muu ürituse kulude katteks.
3.1.9.
Õppemaksu suurust ei muudeta Hooaja kestel.
3.2.
Õppemaksu tasumine
3.2.1.
Õpilasel on õigus tasuda õppemaksu kuutasuna või poolaasta tasuna,
teavitades dotEt omale sobivast makseperioodist kirjalikult e-posti teel
või dotE veebilehel oleva ankeedi kaudu.
3.2.2.
Õppemaksu tasumine toimub dotE poolt esitatava arve alusel. Õpilane
teavitab Õppesse registreerimisel või eraldiseisvalt kirjalikult, millisele
e-posti aadressile Õpilase õppemaksu arve saadetakse.
3.2.3.
Juhul, kui Õpilane arvele märgitud kuupäevaks õppemaksu ei tasu, on
dotEl õigus Õpilast õppetööle mitte lubada.
POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1.

dotE kohustub:
4.1.1.
tagama õppetegevuse toimumise vastavalt käesolevas dokumendi
sätestatule ja dotE poolt määratletud Õpilase vanusegrupi
arengueesmärkidele,
4.1.2.
informeerima Õpilast õppe põhimõtetest ja õppekorraldusest ning
vastavatest muudatustest.
4.1.3.
informeerima Õpilast dotE aastakava üritustest, võistlustest ja
esinemistest.
4.2.
Õpilane kohustub:
4.2.1.
käituma dotE-s heade kommete kohaselt, sh hoidma dotE vara;
4.2.2.
hüvitama dotE-le Õpilase poolt süüliselt tekitatud kahju;
4.2.3.
tasuma õppemaksu vastavalt põhimõtetes sätestatule;
4.2.4.
teavitama dotE-t kirjalikult Õpilase kontaktandmete muutumisest;
4.2.5.
teavitama dotE-t treeningust puudmisest võimalusel enne treeningu
toimumist.
4.3.
Õpilasel on õigus:
4.3.1.
osaleda õppetegevuses vastavalt põhimõtetes sätestatule;
4.3.2.
lõpetada Õpilase osalemine Õppes Hooaja keskel poolte kokkuleppel.
4.4.
dotEl on õigus:
4.4.1.
lõpetada Õpilase osalemine Õppes ühepoolselt Perioodi keskel kui
Õpilane ei ole tasunud õppemaksu nõuetekohaselt või kui Õpilane
korduvalt käitub vastuolus õppe põhimõtete ja/või heade kommetega.

