MyDance Tantsuklubi tantsutreeningud
Maksmiskord 2022 / 2023 õppeaastal

1. Mõisted ja selgitused
1.1. MyDance Tantsuklubi tantsutreeningud lasteaias – 3 – 7 aastastele tüdrukutele ja poistele
suunatud tantsutreeningud, mis toimuvad 1 kord nädalas lasteaias ja kestavad 30 minutit.
Treeningute eesmärk on tagada lapse eakohane kehaline ja vaimne areng läbi mängulise
ning turvalise õppekeskkonna. MyDance naerusuised treenerid õpetavad lastele
rütmitunnetust, tutvustavad Showtantsu elemente ja panevad lapsi koostöövormis
mõtlema.
1.2. Tantsutreeningute osavõtutasu – hooajaline tasu MyDance Tantsuklubi tantsutreeningutel
osalemise eest lasteaias, mida on võimalik tasuda osamaksetena 1 või 9 kuu kaupa ning
mille eest võimaldab MyDance Tantsuklubi lapsele minimaalselt 35 tantsutreeningut
hooaja jooksul. Juhul kui treeningud algavad hiljem kui septembri esimene nädal, siis
arvutatakse minimaalsest tundidemahust maha esimese tantsutunnini läinud nädalate arv
(lugemist alustatakse septembri teisest nädalast). Treeningud ei jagune kuudele
proportsionaalselt ja võrdselt (Näiteks: detsembrikuus on pühade tõttu treeninguid vähem,
aga mõnes kuus on tavapärase 4 treeningu asemel 5 treeningut)
2. Tantsutreeningute osavõtutasu
2.1. Tantsutreeningute osavõtutasu õppeaastal 2022 / 2023 (september 2022 - mai 2023) on
261 eurot hooaja eest.
2.2. Tantsutreeningute hooajalist tasu on võimalik tasuda osamaksetena vastavalt lapse
eestkostja soovile:
2.2.1. Ühekuuliste osamaksetena, mille suurus on 29 eurot;
2.2.2. Hooajapõhine osamakse, mille suurus on 261 eurot;
2.3. Kui lapse eestkostja ei ole täpsustanud, millise perioodi kaupa soovib tantsutreeningute
osavõtutasu eest tasuda, siis MyDance Tantsuklubi rakendab tasumist ühekuuliste
osamaksetena.
2.4. Tantsutreeningute osavõtutasu maksmine toimub MyDance Tantsuklubi poolt saadetud
maksedokumendi alusel kalendrikuu 22-ks kuupäevaks. Tasumine toimub pangaülekande
teel dokumendil määratud rekvisiitide alusel. Kõik arved ja isikuandmed on kättesaadavad
MyDance Tantsuklubi iseteeninduskeskkonnast, mille ligipääsuandmed edastab Teile klubi
e-maili vahendusel.
2.5. MyDance tantsutreeningute osavõtutasu on arvestatud hooajapõhiselt, mitte
treeningkorrapõhiselt. Juhul kui laps liitub klubiga keset hooaega (õppeaastat), siis
arvestab MyDance osavõtutasu suuruse hooajal alles jäänud kuude järgi (s.h
treeningutega liitumise kalendrikuu).
2.6. Kuna MyDance tantsutreeningute osavõtutasu on hooajapõhine, siis treeningkorrapõhist
tasaarvestamist ei toimu v.a juhul, kui laps on puudunud tantsutreeningutest rohkem kui
4 järjestikust nädalat, mis annab lapse eestkostjale õiguse taotleda osavõtutasu
tasaarvestamist järgnevatelt perioodidelt ühekuulise osamakse täpsusega.

2.7. Osavõtutasu tasaarvestamise eelduseks on asjaolu, et lapse eestkostja on teavitanud
MyDance Tantsuklubi tasaarveldamise soovist enne makse dokumendi väljasaatmist.
2.8. Osavõtutasu tasaarvestamiseks esitab lapse eestkostja vabas vormis avalduse, kus
väljatoodud treeningutest puudutud aeg ja lapse nimi. Avaldus tuleb saata e-mailile
arved@mydance.ee. MyDance Tantsuklubi vastab avaldusele 5 tööpäeva jooksul
2.9. Pärast tantsutreeningutega liitumist või ka enne registreerimist pakub klubi lapsele
võimalust osaleda proovitreeningus, milline arvestatakse hooaja arvestusse üksnes siis kui
laps soovib pärast proovitreeningut jätkata tantsimist MyDance Tantsuklubis. Juhul, kui
pärast proovitreeningut ei ole soovi jätkata, siis proovitreeningus osalemine ei kuulu
tasustamisele. Pärast proovitreeningut loobumiseks saadab lapse eestkostja vabas vormis
avalduse e-maili aadressile arved@mydance.ee.
2.10. Käesolev osavõtutasu suurus on kehtiv õppeaastal 2022 / 2023. Järgnevatel aastatel on
MyDance Tantsuklubil õigus osavõtutasu suurust ja treeningtingimusi muuta.

3. Soodustused
3.1. Kui ühest perekonnast osaleb treeningutel rohkem lapsi kui 1, pakub MyDance täiendavaid
soodustusi. Teise lapse kohta on osavõtutasu -50% ja alates kolmandast lapsest
osavõtutasu ei küsita.
3.2. Makseraskustega perekonnad saavad avalduse alusel taotleda osavõtutasu soodustust.
Sellisel juhul tuleb esitada MyDance Tantsuklubi-le vabas vormis avaldus, kus väljatoodud
selgitused perekonna majandusliku olukorra kohta. MyDance Tantsuklubi menetleb
avaldust ja vastab sellele 5 tööpäeva jooksul.

4. Treeningutega liitumine ja loobumine
4.1. MyDance tantsutreeningutega saab liituda MyDance poolt etteantud registreerimislehe või
kodulehe registreerimisvormi alusel, mille täidab lapse eeskostja.
4.2. Tantsutreeningutest loobumiseks tuleb teavitada MyDance vähemalt 14 kalendripäeva
varem. Loobumiseks saadab lapse eestkostja vabas vormis avalduse e-maili aadressile
arved@mydance.ee. MyDance kinnitab avalduse kättesaamist 5 tööpäeva jooksul.
4.3. Juhul kui lapse eestkostjal on tasutud tantsutreeningute osavõtutasu eelseisva (alates
järgmisest kuust) perioodi kohta, tagastab MyDance eestkostjale treeningute tasu
eelseisva perioodi eest.

5. Muud tingimused
5.1. Treeningud toimuvad lasteaedades perioodil september 2022 – mai 2023) va. riigipühad,
erandkorrast tingitud pausid.
5.2. MyDance Tantsuklubi treeningutelt on võimalik taotleda tulumaksutagastust, mille
eelduseks on lapse eestkostja poolt edastatud korrektsed isikuandmed nii lapse kui maksja
kohta. Andmete olemasolul esitab Klubi andmed Maksu- ja Tolliametile. Isikuandmete
haldamine toimub MyDance Tantsuklubi iseteeninduskeskkonnas, mille ligipääsud edastab
Klubi lapse eestkostjale e-maili teel.
5.3. MyDance tunniplaani kohaselt toimuvad tantsutreeningud 1 kord nädalas, v.a talvine
koolivaheaeg, kus treeninguid ei toimu.

5.4. Treeningutega liitumise avaldus on tähtajatu ja kehtib kuni lapse kooli minekuni või kuni
lapse eestkostja esitab loobumise avalduse.
5.5. Kui tantsutreeningute osavõtutasu ei ole tasutud 2 või rohkem kalendrikuud, siis laps ei saa
osaleda tantsutreeningutel.
5.6. Erandkorralised pausid võivad olla tingitud treeneri haigestumisest, koolitusreisil või
võistlustel viibimisest. MyDance Tantsuklubi teeb kõik endast oleneva, et erandkorras
ärajäänud treeningud asendada mõnel muul ajal tantsutreeningutega (treeningute ette- ja
järeletegemine).
5.7. Lapse eestkostja annab Klubile õiguse üritusel foto- ja videosalvestuseks. Foto- ja
videomaterjali kasutatakse klubi infokanalites (koduleht, sotsiaalmeedia, email) ürituse
kajastamiseks ja klubi reklaamimiseks.
5.8. Juhul kui mingil põhjusel (nt pandeemia) ei ole lasteaia ruume võimalik tantsutundide
läbiviimiseks kasutada, siis Klubil on õigus teha tund e-tantsutunni vormis. Kõik vajalik
informatsioon tunnis osalemiseks edastatakse e-maili teel.
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