JK Noova laste jalgpallitreeningute üldtingimused ja
treeningumaksu reeglid 2019/2020 a.
1. Mõisted ja selgitused
1.1 JK Noova viib läbi jalgpallitreeninguid 3-7 aastastele lastele lasteaias kohapeal.
Treeningutel arendatakse laste algdeid motoorseid, füüsilisi ja sotsiaalsed oskusi läbi
mänguliste harjutuste ning kõike seba sõbralikus ja positiivses keskkonnas. Kõik see tagab
lapse eakohase ettevalmistuse tegelemaks tulevikus jalgpalli või muu spordialaga.

2. Treeningute info
2.1 JK Noova treeningud kestavad lasteaias 30 minutit ja toimuvad 1 kord nädalas. Selline
treeningute kestuvus ( 30 min ) on maksimaalne, tagades lapse tähelepanu ja
keskendusvõime kogu treeningu ajal. Lasteaia jalgpallitreeningud toimuvad 1 kord
nädalas, sest me soovime, et laps tuleks ja läheks treengutelt positiivse emotsiooniga ning
ootaks meie treeningut.
2.2 Treeningut toimuvad aastaringselt ( september 2019 – mai 2020 ) v.a. riigipühad või
erandkorrast tingitud pausid ( treeneri haigestumine, koolitused, võistlustel viibimisest ).
JK Noova teeb kõik endast oleneva koostöös lasteaiaga, et erandkorras ärajäänud
treeningud saaksid asendatud muul ajal ning hooaja
treeningut saaks täidetud.
2.3 Treeninguid viivad läbi Eesti Jalgapalli Liidu ja UEFA poolt kollitatud ja litsenseeritud
treenerid.

3 Jalgpallitreeningute osavõtutasu
3.1 JK Noova lasteaia jalgpallitreeningute osavõtutasu suurus 2019/2020 aastal on
15 eurot/kuu.
3.2 Jalgpallitreeningute osavõtutasu võib tasuda igakuiselt või mitme kuu kaupa:





Uhekuu makse on 15 eurot;
Kolmekuu makse on 45 eurot;
Kuuekuu makse on 90 eurot;
Hooaja maks on 135 eurot;

3.3 Jalgpallitreeningute osavõtutasu maksmine toimub JK Noova poolt 10ndal kuupäeval
saadetud arve alusel, mis on vaja tasuda 20ndaks kuupäevaks. Are tasumine toimub
pangaülekande teel arvel määratud rekvisiitide alusel. Erandiks on septembrikuu, mille
maksetähtaeg on 30 september.
3.4 JK Noova jalgpallitreeningute osavõtumaks on kuupõhine, mitte treeningkorrapõhine, siis
treeningkorrapõhist taasarvestamist ei toimu. V.a juhul, kui laps on puudunud
jalgpallitreeningutest rohkem kui 4 järjestikust nädalat, mis annab lapsevanemal õiguse
taotleda treeningumaksu taasarvestamisst järgnevalt perioodidelt ühekuulise osamakse
täpsusega.
3.5 Treeningmaksu tasaarvestamiseks esitab lapsevanem enne arvete väljasaatmist
tasaarveldamiseks vabas vormis avalduse e-mailile jknoova@gmail.com

4 Soodustused
4.1 Kui laps liitub JK Noova treeningutegakuu kolmandal või neljandal nädalal tehakse
erandkorraliselt lasteaia jalgpallitreeningute osavõtutasult 50% soodustust. Kui
treengutega liitutakse esimesel või teisel treeningnädalal, siis soodustust ei kehti.
4.2 Kui ühest perest perekonnast osaleb treeningutel rohkem kui üks laps, siis osavõtutasu
teise lapse kohta on 50% soodsam ja alates kolmandast lapsest tasu ei küsita.
4.3 Makseraskustega perekonnad saavad avalduse alusel taotleda osavõtutasu soodustust või
vabastust.
4.4 Jalgpallitreeningute osavõtumaksu soodustuse või vabastuse taotlused esitatakse e-maili
teel jknoova@gmail.com

5 Treeningutega liitumine ja loobumine
5.1 JK Noova jalgpallitreeningute saab liituda JK Noova poolt etteantud avalduse alusel,
kodulehel oleva registreerimisvormi kaudu või lasteaias selle avalduselehte täites.
5.2 Jalgpallitreeningute loobumiseks tuleb teavitada JK Noova klubi 14 kalendripäeva varem.
Loobumiseks on vaja saata vabas vormis avaldus e-mailile jknoova@gmail.com
5.3 Juhul kui lapsevanemal on jäänud ettemaks eelseisvateks kuudeks ning soovib loobuda
treeningutest, tuleb sellest teavitada JK Noova klubi juhatajat ja vastav ettemaks kantakse
lapsevanemale tagasi.
5.4 Kui jalgpallitreeningute osavõtutasu ei ole tasunud 2 või rohkem kalendrikuud, siis laps ei
saa osasleda jalgpallitreeningutel.

6 Muud tingimused
6.1 JK Noova jalgpallitreeningute tunniplaani kohaselt toimuvad jalgpallitreeningud 1 kord
nädalas.
6.2 Jalgapllitreenigutel osalemine on ainult sportriietes ( dress ja tossud ).
6.3 Osavõtutasu tasumisega seotud küsimused, pakkumised ja pretensioonid tuleb pöörduda
JK Noova tegevjuhi poole. Kontaktid: jknoova@gamil.com , 372 5124539;
372 55522732

7 Klubi rekvisiidid
JK NOOVA MTÜ
Maleva tn 29-65 Kohtla-Järve Ida-Virumaa 31021
Reg.nr. 80417398
IBAN: EE531010220261894223
SWIFT: EEUHEE2X
E-mail: jknoova@gmail.com
Telefon: +372 51 24 539 Artur
+372 555 22 732 Igor
Koduleht: https://www.facebook.com/JKNoova/

