Mereneid Koolituskeskus
1. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
1.1.

Koolitaja kohustub:
1.1.1. võimaldama Õppijale õppekava täitmise, kui Õppijal on
õppeteenustasu makstud;
1.1.2. õppejõu haigestumisel või õppejõu muu eemalviibimise tõttu
ärajäänud

tunnid

asendama

või

korraldama

õppekavas

ettenähtust varem, kooskõlastades uue õppeaja Õppijaga;
1.1.3. varustama Õppijat õppetööks vajalike õppevahenditega.
1.2.

Koolitajal on õigus:
1.2.1. nõuda

vastavalt

kodulehel

olevale

hinnakirjale

tasu

õppeteenuste osutamise eest;
1.2.2. nõuda õppeteenustasu tähtajaks tasumisega viivitamise eest
viivist null koma

null seitse

(0,07) protsenti viivitatud

summast päevas iga maksmisega viivitatud päeva eest;
1.2.3. mitte lubada õppeteenustasu võlgnevat Õppijat õppetööle;
1.2.4. leppida Õppijaga kokku ettenähtud kuupäevaks tasumata
õppeteenustasu hilisemas maksmises vastavalt Õppija poolt
esitatud kirjalikule avaldusele;
1.2.5. kehtestada ja muuta Koolitaja kodukorda.
1.3.

Õppija kohustub:
1.3.1. täitma valitud õppekava;
1.3.2. tasuma õppeteenustasu esitatud summas;
1.3.3. õppeteenustasu tähtajaks tasumisega viivitamise eest tasuma
viivist null koma

null seitse

(0,07) protsenti viivitatud

summast päevas iga maksmisega viivitatud päeva eest;
1.3.4. järgima Koolitaja poolt kehtestatud kodukorraga reegleid;
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1.3.5. leidma endale õppekava järgse praktilise õppe teostamiseks
vabatahtlikud modellid, keda on teavitatud õppepäeva sisu- ja
tingimustega;
1.3.6. kasutama

Koolitaja

õppevahendeid
kohustub

poolt

hoolikalt

Õppija

ja

hüvitama

antud

õppetööks

vajalikke

heaperemehelikult,

seejuures

Koolitajale

õppevahendite

ja

Koolitaja inventari hoolimatust ja pahatahtlikust käitumisest
tekitatud kahju vastavalt Koolitaja tingimustele;
1.3.7. teavitama

kirjalikku

taasesitamist

võimaldavas

vormis

Koolitajat enda haigestumisest ning pärast paranemist kokku
leppima Koolitajaga uue aja ärajäänud õppetöö läbimiseks;
1.3.8. veenduma, et tal ei esine terviseriske antud iluvaldkonnas
õppimiseks ning allergiaid õppetöös kasutatavate toodete
suhtes.
1.4.

Õppijal on õigus:
1.4.1. osaleda õppetöös ja sooritada ettenähtud praktilisi töid, kui
tal on õppeteenustasu makstud;
1.4.2. kasutada Koolitajaga kokkuleppel koolitusperioodil Mereneid
Sari toodetele olevat 20 % soodustust.
1.4.3. saada pärast vastava mooduli lõpetamist Koolitaja poolt
positiivselt hinnatud soorituse

korral lõpudokument mooduli

või täiendkoolituse lõpetamise kohta;
1.4.4. saada mooduli lõpus Koolitaja poolt mitterahuldava hinnangu
korral teatise läbitud mooduli kohta ja saada Koolitaja poolt
võimaluse uuesti kontrolltöö (tasuline) sooritamiseks.
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