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LEPING 

 

Tallinn, ………………….2020. a. 
                               (kuupäev) 

 
1. Lepingu pooled ja sisu 
1.1. Käesolev leping on sõlmitud: 

JJ-Street Tantsukooli juriidilise esindaja MTÜ Urban Style (edaspidi nimetatud „kool“), 
reg. nr. 80227255, aadress Filtri tee 1, Tallinn, keda esindab juhatuse liige Joel Juht ja 
õpilase (edaspidi nimetatud „õpilane“): 
 
Nimi……………………………………………………………………………………. 
 
Elukoht…………………………………………………………………………………. 

(tänav, maja ja korteri nr, linn, maakond, indeks) 

Isikukood   
 
 
Telefon/ E-mail………………………………………………………………………… 
 
ja õpilase seadusjärgse esindaja – kui õpilane on alla 18 a. (edaspidi nimetatud „esindaja“): 
 
Nimi……………………………………………………………………………………. 
 
Elukoht…………………………………………………………………………………. 

(tänav, maja ja korteri nr, linn, maakond, indeks) 

Isikukood   
 
 
Telefon/ E-mail………………………………………………………………………… 
vahel. 

Lepingusse sisestatud esindaja või täisealise õpilase andmed edastatakse Maksu- ja Tolliametisse 
tulumaksu tagastamiseks. 

1.2 Leping sätestab kooli ja õpilase ning tema seadusliku esindaja suhted õppetegevuse 
korraldamisel ja õppemaksu tasumisel. 

1.3 Lepingu allakirjutamisega esindaja või täisealine õpilane kinnitab, et ta on teadlik kõigist kooli 
õppetegevuse küsimustest, on tutvunud kooli õppekava ja kodukorraga ning kinnitab lepingus 
esitatud andmete õigsust. 
 

2. Õppetegevus 
2.1. Kool võimaldab õpilasel tasulise teenusena õppida rütmikat, lavalist liikumist, 

improvisatsiooni ja tantsuõpet kinnitatud õppekava(de) alusel, mille kohta kool omab 
Haridusministeeriumi õppevaka koodi nr 84512. 

2.2. Õppeaasta algab koolis 01. septembril ja lõpeb 31. mail. 
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2.3. Õppetegevus toimub JJ-Street Tantsukoolis aadressiga Filtri tee 1, Tallinnas ja teistes kooli 
poolt kasutatavates ruumides. 
 

3. Lepingu tähtaeg 
3.1. Käesolev leping jõustub allakirjutamise hetkest ja on sõlmitud tähtajatult. 
3.2. Lepingu võib lõpetada kooli, õpilase või esindaja algatusel käesoleva lepingu punktis 6 

sätestatud korras. 
 

4. Poolte õigused ja kohustused 
4.1. Kool kohustub: 
4.1.1. läbi viima õpet õpperühmades koos vastava õppekava alusel õppivate ning samasse 

taseme- ja vanuserühma kuuluvate õpilastega; 
4.1.2. võimaldama õpilasel kasutada vajalikku koolile kuuluvat õppe- ja harjutusinventari; 
4.1.3. andma õppekava läbinud õpilasetele vormikohase tunnistuse. 

 
4.2.  Õpilane kohustub 
4.2.1. pidama kinni kooli kodukorrast; 
4.2.2. täitma õppekorraldust puudutavaid eeskirjasid ning hüvitama tema poolt tekitatud kahju; 
4.2.3. maksma koolile õppemaksu käesolevas lepingus ja selle lisades sätestatud määrades ja 

tähtaegadel; 
4.2.4. lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasuma maksmata jäänud õppemaksu kuni lepingu 

lõppemise päevani, täitma muud võetud kohustused ja tagastama lepingu kestel üleantud vara 
koolile. 

4.2.5. lepingus esitatud andmete muutumisel kohesel teavitama kooli aadressil info@jjstreet.ee  
 

4.3. Esindaja kohustub 
4.3.1. nõudma õpilaselt õppekorraldust puudutavate eeskirjade täitmist ja kodukorrast 

kinnipidamist ning hüvitama õpilase poolt tekitatud kahju; 
4.3.2. maksma koolile õppemaksu käesolevas lepingus ja selle lisades sätestatud määrades ja 

tähtaegadel; 
4.3.3. lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasuma maksmata jäänud õppemaksu kuni lepingu 

lõppemise päevani, täitma muud võetud kohustused ja tagastama lepingu kestel üleantud vara 
koolile. 

4.3.4. lepingus esitatud andmete muutumisel kohesel teavitama kooli aadressil info@jjstreet.ee  
 

5. Õppemaks 
5.1. Esindaja või õpilane maksab koolile õpilasele osutatavate teenuste eest õppemaksu vastavalt 

lepingu Lisale 1 ja Lisale 2 esindaja või õpilase lepingus märgitud meiliaadressile saadetud 
arve alusel. Maksetähtaeg märgitakse arvel. 

5.2. Õppemaksu tasumine toimub ülekandega MTÜ URBAN STYLE arveldusarvele nr 
EE152200221029649674 Swedbank koos arvel oleva viitenumbri äramärkimisega. 

5.3. Põhjuseta puudumine ei vabasta õpilast õppemaksu tasumisest. Õppemaksu tasumise 
kohustuse peatumist reguleerib kooli kodukord. 

5.4. Õppemaksu mittetähtaegsel tasumisel lisandub õppemaksu summale viivis 0,2% päevas ning 
õpilase õigus õppetöös osaleda võidakse peatada kuni õppemaksu tasumiseni. 

5.5. Kahe (2) järjestikuse õppemaksu arve tasumata jätmisel on koolil õigus koheselt leping 
õpilase või tema esindajaga üles öelda. 
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5.6. Tasumata jäetud õppemaksu sissenõudmise kulud kannab õpilane või tema esindaja. 
 

6. Lepingu muutmine ja lõpetamine 
6.1. Käesoleva lepingu tingimusi võib muuta vaid poolte kirjalikul kokkuleppel.  
6.2. Koolil on õigus lõpetada käesolev leping õpilase lepingurikkumise või kodukorrast 

mittekinnipidamisel või kui õpilane tahtlikult kahjustab kooli vara või mainet. 
6.3. Esindajal või täisealisel õpilasel on õigus lõpetada leping igal ajal, vastavalt kodukorras 

sätestatud nõuetele. Maksmisperioodi kestel õpingud katkestanud õpilase esindaja on 
kohustatud tasuma jooksva kuu õppemaksu. 

6.4. Õppemaksu tasumise kohustus kehtib lepingu kirjaliku lõpetamiseni. 
 

7. Täiendavad sätted 
7.1. Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolte vaheliste läbirääkimiste teel, 

kokkuleppe mittesaavutamise korral aga lahendab vaidluse Harju Maakohus. 
7.2. Käesolev leping loetakse sõlmituks, kui esindaja/õpilane on andnud kinnituse kooli 

kodulehel www.jjstreet.ee oleval veebipõhisel registreerimisvormil. 
 

 

LISA 1 

JJ-STREET TANTSUKOOLI HINNAD 

JJ-Street tantsukooli hinnad õppeperioodil 01.09.2020 – 31.05.2021 

Treeningud                                                                                

Ühekordne külastus                                                                         10 eurot 

Treeningud Tallinnas, Viimsi vallas, Harku vallas, Rae vallas  

                                                                                                  Osalustasu kuus 

Treening 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           37 eurot 

Treening 3 korda nädalas (3 x 60 min.)                                           43 eurot 

1 lisastiil 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           27 eurot 

1 lisastiil 3 korda nädalas (3 x 60 min.)                                           33 eurot 

Treeningud Tartus  

Treening 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           30 eurot 
neile, kes on kantud Tartu elanike registrisse 

Treening 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           33 eurot 
neile, kes ei ole kantud Tartu elanike registrisse 

Treening 3 korda nädalas (3 x 60 min.)                                           34 eurot 
neile, kes on kantud Tartu elanike registrisse 

Treening 3 korda nädalas (3 x 60 min.)                                           37 eurot 
neile, kes ei ole kantud Tartu elanike registrisse 
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1 lisastiil 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           24 eurot 

1 lisastiil 3 korda nädalas (3 x 60 min.)                                           28 eurot 

Treeningud Pärnus 

Treening 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           30 eurot 

Treening 3 korda nädalas (3 x 60 min.)                                           34 eurot 

1 lisastiil 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           21 eurot 

1 lisastiil 3 korda nädalas (3 x 60 min.)                                           25 eurot 

 

 

Treeningud Haapsalus 

Treening 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           27 eurot 

Treening 3 korda nädalas (3 x 60 min.)                                           31 eurot 

1 lisastiil 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           18 eurot 

 

Treeningud Viljandis 

Treening 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           24 eurot 

Treening 3 korda nädalas (3 x 60 min.)                                           28 eurot 

1 lisastiil 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           19 eurot 

 

Treeningud Raplas 

Treening 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           27 eurot 

Treening 3 korda nädalas (3 x 60 min.)                                           31 eurot 

1 lisastiil 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           23 eurot 

 

Treeningud Võrus 

Tänavatantsu treeningud 

Treening 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           24 eurot 

Treening 3 korda nädalas (3 x 60 min.)                                           28 eurot 

Treening 4 korda nädalas (4 x 60 min.)                                           32 eurot 

1 lisastiil 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           18 eurot 

1 lisastiil 3 korda nädalas (3 x 60 min.)                                           22 eurot 
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Parkour ja akrobaatika 

Treening 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           24 eurot 

Treening 3 korda nädalas (3 x 60 min.)                                           28 eurot 

 

Treeningud Tõrvas, Põlvas ja Valgas 

Treening 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           24 eurot 

Treening 3 korda nädalas (3 x 60 min.)                                           28 eurot 

Treening 4 korda nädalas (4 x 60 min.)                                           32 eurot 

1 lisastiil 2 korda nädalas (2 x 60 min.)                                           18 eurot 

1 lisastiil 3 korda nädalas (3 x 60 min.)                                           22 eurot 

 

Treeningud mujal Eestis 

Treening 2 korda nädalas Harjumaal (2 x 60 min.)                         27 eurot 
välja arvatud Viimsi vald, Harku vald, Rae vald 

Treening 3 korda nädalas Harjumaal (3 x 60 min.)                         31 eurot 
välja arvatud Viimsi vald, Harku vald, Rae vald 

1 lisastiil 2 korda nädalas Harjumaal (2 x 60 min.)                         23 eurot 
välja arvatud Viimsi vald, Harku vald, Rae vald 

1 lisastiil 3 korda nädalas Harjumaal (3 x 60 min.)                         27 eurot 
välja arvatud Viimsi vald, Harku vald, Rae vald 

Treening 2 korda nädalas mujal Eestis (2 x 60 min.)                       21 eurot 

Treening 3 korda nädalas mujal Eestis (3 x 60 min.)                       25 eurot 

1 lisastiil 2 korda nädalas mujal Eestis (2 x 60 min.)                       16 eurot  

1 lisastiil 3 korda nädalas mujal Eestis (3 x 60 min.)                       20 eurot  

Kõikides treeningrühmades kehtib peresoodustus! Kui ühest perest on kaks või enam last, siis 
hinnasoodustus on 10% iga lapse pealt.  

Juhul kui on soov maksta ühe korraga õppeaasta kõigi üheksa kuu eest (sept. - mai), siis 
palume soodustuse saamiseks pöörduda otse tantsukooli juhataja poole meiliaadressil 
info@jjstreet.ee  

 

LISAKULUD ÕPPEPERIOODIL 

Esinemisriietus 

Õppeaasta jooksul vajaminev riietus esinemisteks kuni 150 eurot 
*Esinemisriietuse hind sõltub sellest, millisel tantsu tasemel õpilane on  
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Laagrid, seminarid ja koolitused 

Seminarid                                                                                     Osalustasu 

Kevadine nädalavahetuse seminar Jõgeval (3 päeva)                     150 eurot 

 

Laagrid                                                                                          Osalustasu 

JJ-Street tantsukooli laager juunis (6 päeva)                                   200/250 eurot 

Camp of Hip-Hop (C.O.H.H.) 7-14-aastastele juulis (7 päeva)      249/299 eurot 

Camp of Hip-Hop rahvusvaheline elustiililaager juulis (7 päeva)  299/349 eurot 

 

Maksetingimused 

Osalustasu tasumisel on eelduseks see, et lapsevanem on registreerinud ennast JJ-Street 
tantsukooli e-kooli kasutajaks. Lapsevanemale saadetakse iga kalendrikuu esimesel kuupäeval 
arve, mis on koostatud sellesama alanud kuu eest ja arvel on märgitud tasumise kuupäev ning 
viitenumber. Maksmisel on tingimata vajalik märkida arvel olev viitenumber, muidu makse 
ei laeku.  
E-kooli sisestatud esindaja (lapsevanema) andmed edastatakse Maksu- ja Tolliametisse 
tulumaksu tagastamiseks. Probleemide tekkimisel palun võtke ühendust oma lapse treeneriga. 
 

Treeningute eest osalustasu maksmine toimub kalendrikuu alusel. 

Treeeningute eest saab osalustasu tasuda ainult pangaülekandega. 

Osalustasu maksmise tähtaeg on märgitud arvel. 

Osalustasu ei tagastata ja kasutamata jäänud treeninguid rahaliselt ei tasaarveldata! 

Osalustasu palume tasuda: 
Makse saaja: MTÜ Urban Style 
Konto number: EE152200221029649674 Swedbank 
Selgitusse lisada arvel olev viitenumber, lapse ees- ja perekonnanimi ja arve number 

 

Tel: 53087045/6282215 
e-mail: info@jjstreet.ee 
MTÜ Urban Style 
Filtri tee 1 
Tallinn, 10132 

 


