
 

 

Volle Akadeemia OÜ koostöö kokkulepped 

 

Volle Akadeemia OÜ (edaspidi: Klubi) ja selle liikmete (edaspidi: 
Harrastaja) koostöö kokkulepped 

Sätestame Klubi ning Harrastaja suhted treeningtegevuse korraldamisel ja treeningmaksu 
tasumisel. 

1. TREENINGTEGEVUS 

1.1. Klubi võimaldab Harrastajal tasulise teenusena valitud treeningkoormusega soovitud 

treeninggruppides osaleda. 

1.2. Treeningtegevus toimub treeninggruppides ning Klubi poolt treeningtegevuse 

läbiviimiseks valitud asukohtades. 

 

2. POOLTE KOHUSTUSED JA VASTUTUS 

2.1. Klubi kohustub: 

2.1.1. viima läbi treeninguid septembrikuust maikuu lõpuni  

2.1.2. järgima treeneri eestvedamisel treeningmetoodikas ausa mängu põhimõtteid; 

2.1.3. teavitama Harrastajat muudatustest treeningplaanidest (kellaaegadest) vähemalt 30 

päeva ette. 

2.2. Harrastaja kohustub: 

2.2.1. osalema valitud treeningtegevuses ja jõudma treeningusse õigeaegselt. 

2.2.2. maksma Klubile treeningmaksu lepingus sätestatud määras ja tähtaegadel. 

Treeningmaksu tasumisega viivitamisel on Klubil õigus kuni treeningmaksu tasumiseni 

keelduda Harrastaja treeningtegevusse kaasamisest; 

2.2.3. teavitama Klubi treeningutest loobumisest vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva 

ette. Vastasel korral tasub Harrastaja treeningmaksu terve kuu eest. Tasutud treeningmaksu 

tagastamine ei ole võimalik. 

2.2.4. teavitama võimalusel 1 tööpäev enne treeningu toimumist vastava treeninggrupi 

treenerit e-maili teel (kontaktid leiab www.volleakadeemia.ee kodulehelt), juhul kui ei saa osa 

võtta ettenähtud treeningust. Lubatud on otsida endale samaväärsete oskustega asendaja, 

kellega omavahel asenduskord tasaarveldada. Puudunud trenni asemel mõnes teises grupis 

osalemine pole võimalik. Asendaja otsimiseks soovitame kasutada Facebookis „Beach 

House Ülemiste mängijad“ gruppi.  

2.2.5. Harrastaja on teadlik ja isiklikult vastutav enda tervisliku seisundi eest, et see 

võimaldaks Harrastajal osa võtta treeningutest. Klubi ei vastuta treeningtegevuse käigus 
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Harrastajale tekkinud võimalike õnnetusjuhtumite ja sellega kaasnevate füüsiliste vigastuste 

eest. 

2.2.6. Harrastaja tervislikust seisundist tulenevatel põhjustel, mis ei võimalda Harrastajal 

treeningtegevuses osaleda, on Klubil õigus keelduda Harrastaja treeningtegevusse 

kaasamisest. 

 

3. TREENINGMAKS 

3.1. Klubi regulaarsest treeningtegevusest osavõtjale on kehtestatud treeningmaks, mida 

tasutakse kuu alguses jooksva kuu eest. Treeningud toimuvad siseväljakutel septembrikuust 

maikuu lõpuni.  

Kuutasu on 2022/2023 hooajast fikseeritud ning sõltub treeningu kellaajast. Hommikul ja 

päeval treenijatel on see 75€ kuu ja alates 16:00 treeningut alustajatel õhtustel aegadel 95€ 

kuu. Laste treeningu maksumus on 60€ kui laps osaleb treeningus 1x nädalas ja 105€ 2x 

nädalas treenijatele. 

Eritreeningute ja -ürituste osaluspanus on välja toodud treeningu/ürituse tutvustuses.  

3.2. Harrastaja/esindaja tasub Klubi poolt esitatud arve(d) arvetel kirjas olevaks kuupäevaks 

(maksetähtaeg 5 kalendripäeva).  

3.3. Klubil on õigus muuta treeningmaksu summat, teavitades sellest Harrastajat vähemalt 1 

(üks) kuu ette. 

3.4. Treeningmaksu mittetasumisel on treeneril õigus Harrastajat treeningule mitte lubada. 

3.5. Juhul kui Harrastaja võlgnevus Klubi ees on pikem kui 60 päeva on Klubil õigus 

edastada Harrastaja isikuandmed (s.h. nimi, isikukood ja kontaktandmed) võlgnevuse kohta 

avaldamiseks maksehäirete registri(te)le (nt. AS Krediidiinfo maksehäire register), samuti 

võlgnevuse sissenõudmiseks inkassofirmale. 

 

4. LÕPPSÄTTED 

4.1. Hea tava rikkumisest tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste 

teel.  

4.2. Klubil on õigus kasutada treeningutel tehtud pilte ja videosid oma tegevuse 

tutvustamiseks. 

4.3. Klubi privaatsuspoliitikaga on võimalik tutvuda Klubi kodulehel www.volleakadeemia.ee 

4.4. Ole Klubis toimuvaga kursis. Infot leiad lisaks kodulehele ka Facebookist 

(www.facebook.com/volleakadeemia) ja Instagramist (www.instagram.com/volleakadeemia)  


