
Tondiraba Sulgpalliklubi treeningute kuutasu arvestamise 

ja tasumise reeglid 
 

Ühe kalendrikuu treeningute kuutasu = 50% kohatasu + 50% trennitasu.  

Puudumine ja sellest teavitamine:  

- Puudumisest teavitamine e-maili teel aadressile: info@sulgpallikool.ee 

- Kui puudumisest teavitatakse üks kuu või rohkem ette tuleb tasuda vastava perioodi sisse 

jäävate treeningute eest ainult kohatasu (50% kuutasust).  

- Kohatasu arvestatakse vastavalt puudutud treeningkordade arvule.  

- Sõltumata puudumiste arvust, mida ei ole ette teatatud, tuleb tasuda koha- ja trennitasu.  

Haigestumine ja sellest teavitamine: 

- Haigestumisest teavitamine esimesel võimalusel e-maili teel aadressile: 

info@sulgpallikool.ee 

- Lühiajalise haigestumise puhul tuleb tasuda terve kuutasu ja Klubi pakub võimalusel 

puudutud kordadele välja asendustreeningud, sh suveperioodil (juuni, august). 

Asendustreeninguid saab Klubi pakkuda juhul, kui haigestumisest on teavitatud enne 

treeningu algust.  

- Sõltumata puudumiste arvust, mida ei ole ette teatatud, tuleb tasuda koha- ja trennitasu.  

Vigastus ja sellest teavitamine:  

- Vigastusest teavitamine esimesel võimalusel e-maili teel aadressile: info@sulgpallikool.ee 

- Kalendrikuul, mis vigastus tekkis ja mille eest oli väljastatud/tasutud arve, pakub Klubi 

võimalusel puudutud kordadele välja asendustreeningud, sh suveperioodil (juuni, august). 

Asendustreeninguid saab Klubi pakkuda juhul, kui vigastusest on teavitatud enne treeningu 

algust.   

- Kui vigastatu soovib oma kohta treeninggrupis hoida, peab ta kogu vigastuse vältel alates 

järgmisest kalendrikuust tasuma kohatasu. Kui vigastatu ei soovi kohatasu tasuda, siis võib 

koht minna uuele treeningus osalejale.   

- Sõltumata puudumiste arvust, mida ei ole ette teatatud, tuleb tasuda koha- ja trennitasu.  

Treeninggrupist lahkumine: 

- Teavitades oma koha loovutamise soovist eelneva kuu 15. Kuupäevaks e-maili teel aadressile 

info@sulgpallikool.ee ei kaasne koha- ja trennitasu.  

- Hilisema teavitamise korral tuleb tasuda ühe kuu kohatasu.  

- Kui treeningkohast loobuja teavitab oma soovist peale eelneva kuu 15. kuupäeva, kuid 

pakub välja treeninggruppi sobiva asendusliikme, ei pea tasuma kohatasu.  

Kõiki elujuhtumeid ei ole võimalik kirjalike reeglitega reguleerida, mistõttu ei ole välistatud 

erandjuhtumid, mis lahendatakse läbirääkimiste teel.  
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Treeningute eest tasumine SportID keskkonnas: 

- Kui treeningul osaleja soovib tasuda või on tasunud SportID-ga treeningute eest, tuleb saata 

ostetud pileti kood e-maili teel aadressile info@sulgpallikool.ee ja lisada juurde, millise kuu 

treeningtasu katteks pilet osteti. 

- SportID keskkonnas pileti ostmisel tuleb tasuda selles keskkonnas terve treeningu kuutasu, 

vajadusel kanda puuduv summa SportID keskkonda juurde. 

- SportID-ga tasumisel tagasiarvestused ei kehti.  

- Kui soovite tasuda SportID keskkonnas eratreeningute eest, tuleb eratreeningu aeg eelnevalt 

treeneriga kokku leppida.  

 
Jõustub alates 26.08.2019 
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