Kundalini Stuudio jooga põhigrupi koha kasutamise leping
(kuupäev digikonteineris)
Kundalini Stuudio OÜ (edaspidi nimetatud joogastuudio), registrinumbriga
12560833, asukohaga Magasini 29a-9 Tallinn, keda esindab juhatuse liige Piret
Jõemägi ja jooga põhigrupi koha kasutaja (edaspidi joogaõpilane) ............
isikukood:............. , aadressiga: ............... ja e-posti aadressiga: ................ sõlmisid
käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevatel tingimustel:
1. PÕHIGRUPI KOHT, TASU SUURUS JA JOOGATREENINGUTE KORRALDUS
1.1. Lepingu eesmärgiks on sätestada põhigrupi koha kasutamise tingimused ja
poolte õigused ning kohustused.
1.2. Põhigrupi joogatreeningud toimuvad aastaringselt Kundalini Stuudios, aadressil
Magasini 29a-9, 10138 Tallinn. Septembrist juunini 5x nädalas E 17.30 ja 19.30, T
16.00, K 17.30, R 08.00 ning suvekuudel (juuli, august) E 17.30 ja 19.30.
1.3 Riiklikel pühadel joogatunde ei toimu.
1.4 Riiklike eriolukordade puhul (näit. viiruspandeemiad vms) toimuvad joogatunnid
onlines vähemalt 1x nädalas. Eriolukordades on joogastuudiol õigus joogatundide
toimumine peatada. Peatumise ajal kuutasu arvestust ei toimu.
1.5. Joogaõpilane alustab joogatundidega pärast Lepingu sõlmimist iganädalastel
alljärgnevatel põhigrupi aegadel (edaspidi põhigrupp):
E kell17.30
E kell 19.30
T kell 16.00
K kell 17.30
R kell 08.00
1.5 Põhigrupi koha kasutamise kuutasu on 45€. Eriolukorde puhul, kui tundide arv
väheneb, otustab juhatus kuutasu muutmise määra.
1.6 Joogaõpilane võib tundides osaleda ükskõik millisel talle sobival põhigrupi tunni
ajal talle sobivas mahus.
1.7 Pärast lepingu lõpetamist jooksval kalendrikuul ei saa joogaõpilane eelmise kuu
tunde järgi teha. Kui õpilane soovib joogatunde pärast lepingu lõpetamist külastada,
tuleb tundide eest edaspidi tasuda ühekordselt või osta 5x või 10x kaart.
2. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1. Joogaõpilasel on õigus:
2.1.1. osaleda Lepingus märgitud ajal joogatundides kvalifitseeritud ja
kutsetunnistust omava joogaõpetaja juhendamisel.
2.1.2. saada kasutada treeningpuhkust vastavalt Lepingu p-des 3.1-3.3. sätestatule.
2.1.3. saada infot joogastuudio korralduse ja ürituste kohta.
2.1.4. osaleda Piret Jõemägi korraldatud ja juhendatud üritustel, koolitustel,
kursustel ja laagrites 10%-lise soodushinnaga. Soodustus 10% ei kehti mistahes
üritusele (sh koolitused ja laagrid), mille läbiviijaks ei ole ainult Piret Jõemägi (st
läbiviijad on välisõppejõud ja/või teised õpetajad). Soodustus 10% ei kehti eelnevalt
nimetatud üritustel pakutavale toitlustamisele ega majutusele.
2.1.5. rentida joogastuudio ruume 10% soodushinnaga.
2.1.6. osaleda Piret Jõemägi läbiviidavas jooga individuaaltunnis soodushinnaga
vastavalt kehtivale hinnakirjale, mis on kättesaadav Kundalini Stuudio kodulehel:
https://kundalinistuudio.ee/hinnakiri/;
• öelda Leping mistahes ajal üles, teatades sellest ette jooksva kuu 25-ndaks
kuupäevaks. Lepingu ülesütlemisel lõppeb käesolev Leping (sh joogaõpilase
kohustus maksta tasu) etteteatamise kuu lõppemisega. Juhul kui joogaõpilane ütleb
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Lepingu üles hiljem kui jooksva kuu 25-ndal kuupäeval, kohustub joogaõpilane
leppetrahvina tasuma jooga põhigrupi kasutamise tasu (sh treeningpuhkusel
kohatasu) ka järgneva kuu eest, vastavalt Lepingu p-le 2.2.5.
2.1.8 Riiklike eriolukordade puhul on joogaõpilasel õigus leping ajutiselt peatada.
2.2. Joogaõpilane kohustub:
2.2.1. tutvuma Lepingu tingimustega ja joogastuudio kodukorraga kodulehel:
http://kundalinistuudio.ee/kundalini-stuudiost/head-tavad/. Joogaõpilane kohustub
joogastuudiot külastades järgima joogastuudio kodukorda.
2.2.2. teavitama joogastuudiot oma kontaktandmete muutumisest.
2.2.3. osalema jooga põhigrupi tundides kainelt (narkootilise, alkohoolse või
mistahes muu aine mõju all olemata, sh ilma vastavate jääknähtudeta).
2.2.4. tasuma Lepingu p-s 1.5 kokkulepitud kuutasu igakuiselt vastavalt joogastuudio
poolt
väljastatud arvel märgitud maksetähtajale, mis ei ole lühem kui 7 päeva:
2.2.5. tasuma leppetrahvina järgneva kuu põhigrupi kasutamise kuutasu või
treeningpuhkusel järgneva kuu kohatasu vastavalt Lepingu p-s 2.1.8 sätestatule, kui
joogaõpilane esitab Lepingu lõpetamise teate hiljem kui jooksva kuu 25-ndaks
kuupäevaks.
2.2.6. pärast Lepingu ülesütlemist joogastuudioga uuesti liitumisel (uue põhigrupi
koha kasutamise Lepingu sõlmimisel) tasuma liitumistasu 40 eurot.
2.2.7. võtma ise vastutuse oma tervisliku seisundi eest. Lepingu sõlmimisega
kinnitab
joogaõpilane, et on teadlik sellest, et joogatunnid ei asenda meditsiinilist ravi.
Joogaõpilane kohustub vajadusel enne joogatundidega alustamist või mistahes
terviserikke ilmnemisel konsulteerima asjakohase meditsiinilise spetsialistiga (sh
perearstiga).
2.3. Joogastuudiol on õigus:
2.3.1. mitte lubada joogatundi õpilast, kes on tarvitanud narkootikume, alkoholi või
kellel on vastava aine tarvitamise jääknähud (lõhnad, koordinatsioonihäired jne).
2.3.2. saada Lepingu p-s 1.5. kokkulepitud igakuist jooga põhigrupi koha kasutamise
tasu.
2.3.3. öelda joogaõpilasega Leping erakorraliselt ilma etteteatamata igal ajal üles,
kui joogaõpilane on rikkunud korduvalt Lepingu p-te 2.2.3 või 2.2.4 (oluline
lepingurikkumine).
2.3.4. öelda joogaõpilasega Leping erakorraliselt üles, kui ilmneb, et õpilasel on
psühhootilised häired (nt. skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired jms).
2.3.5. öelda joogaõpilasega Leping erakorraliselt ja ilma etteteatamata igal ajal üles,
kui joogaõpilane ei ole tasunud jooga põhigrupi koha kasutamise eest kahe
järjestikuse kuu tasu (oluline lepingurikkumine).
2.3.6. joogatundidest puudumisel jätta kuutasu ümber arvestamata. Joogastuudiol
on õigus
puudumiste korral mitte teha tagasimakseid puudutud tundide eest.
2.3.7. muuta ühepoolselt kuutasu määra, teatades sellest joogaõpilasele vähemalt 3
kuud ette. Uus kuutasu määr rakendub pärast etteteatamist teates märgitud ajal
joogastuudio teavituse alusel. Uue kuutasu määra kohta ei sõlmi pooled Lepingu
lisa. Joogastuudio avaldab uued kuutasu määrad Kundalini Stuudio kodulehel:
https://kundalinistuudio.ee/hinnakiri/;
2.3.8. juhul kui õpilane ei ole tähtaegselt tasunud arvet, on joogastuudiol õigus kuni
arve tasumiseni peatada joogaõpilase õigus osaleda Lepingu p-s 1.4 kokkulepitud
põhigrupi tundides.
2.4. Joogastuudio kohustub:
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2.4.1. tagama joogatundide toimumise kõikidel Lepingu p-des 1.2 ja 1.4 kokkulepitud
aegadel kvalifitseeritud ja kutsetunnistust omava joogaõpetaja juhendamisel.
2.4.2. esitama arve kuutasu kohta.
2.4.3. tagama joogatundide läbiviimiseks puhtad, köetud, õhutatud ruumid,
joogamatid, joogapadjad ja pleedid.
3. TREENINGPUHKUS
Joogaõpilasel on õigus kasutada treeningpuhkust alljärgnevatel tingimustel:
3.1. treeningpuhkust on võimalik võtta maksimaalselt kaks kuud ühes
kalendriaastas. Aasta arvestus algab Lepingu sõlmimise kuupäevast.
3.2. treeningpuhkuse ajal kohustub joogaõpilane tasuma kohatasu 8 eurot kuus.
3.3. joogaõpilane teavitab treeningpuhkuse soovist joogastuudiot ette e-kirja teel
vähemalt treeningpuhkuse algusele eelneva kuu 25-ndaks kuupäevaks.
4. KUUTASU JA TREENINGPUHKUSEL KOHATASU TASUMISE KORD
4.1. Joogaõpilane tasub jooga põhigrupi koha kasutamise eest kuutasu vastavalt
Lepingu p-des 1.4-1.5 ja 2.2.4 ning treeningpuhkuse kasutamisel vastavalt Lepingu
p-s 3.2 kokkulepitule.
4.2. kuutasu arve esitab joogastuudio järgmise kuu eest ette hiljemalt jooksva kuu
28-ndaks
kuupäevaks joogaõpilase äranäidatud e-posti aadressile. Arve mitte kättesaamine ei
vabasta joogaõpilast kuutasu tasumise kohustusest.
4.3. arvete tasumisel näitab joogaõpilane ülekande selgituses joogaõpilase nime ja
arve numbri.
4.4. arvete tasumisega viivitamisel on joogastuudiol õigus nõuda võlgnetavalt
summalt viivist 0,5% päevas. Viivise summa lisatakse koos põhivõlgnevusega
järgmise kuu arvele;
4.5. Lepingus kokkulepitud kuutasu maksmine on kohustuslik sõltumata sellest, kas
joogaõpilane joogastuudio põhigrupi tunde faktiliselt külastab või kas teeb tunde järgi
või mitte.
4.6. esmakordsel põhigrupiga liitumisel liitumistasu ei ole.
4.7 kuutasu arvestus algab Lepingu sõlmimise kuupäevast. Kui joogaõpilane liitub
põhigrupiga jooksva kuu keskel, tasub joogaõpilane sama kuu eest
proportsionaalselt ning ka järgneva kuu eest ette, vastavalt Lepingu p-s 4.2
kokkulepitule.
5. NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS
5.1. Lepingu sõlmimisega annab joogaõpilane oma nõusoleku ja volitab
joogastuudiot kasutama ja säilitama tema isikuandmeid (sealhulgas ees-ja
perekonnanime, e-posti aadressi ja isikukoodi) järgmise eesmärgi saavutamiseks:
käesoleva Lepingu sõlmimine ja
5.2. Lepingu lõpetamiseks ning kogutud andmete kustutamiseks tuleb joogaõpilasel
esitada
vastavasisuline avaldus joogastuudiole e-posti aadressile
kundalinistuudio@gmail.com.
6. LEPINGU TÄHTAEG, LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE
6.1. Leping on tähtajatu.
6.2. Lepingu muutmine vormistatakse Lepingu lisana.
6.3. Lepingu lõpetamist ja muutmist sooviv Pool kohustub teist Poolt ette teavitama
vähemalt jooksva kuu 25-ndaks kuupäevaks, et Leping lõppeks või soovitavad
muudatused jõustuksid järgneva kuu 1. kuupäeval.
6.4. Kui Leping öeldakse üles ükskõik kumma Poole poolt mistahes põhjusel, jääb
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kehtima
joogastuudio õigus küsida uuesti põhigrupiga liitumisel (st uue jooga põhigrupi
kasutamise lepingu sõlmimisel) liitumistasu vastavalt kehtivale hinnakirjale 5 aasta
jooksul pärast käesoleva Lepingu lõppemist. Joogastuudiol on õigus nimetatud
õiguse teostamiseks kasutada ja säilitada joogaõpilase isikuandmeid sama perioodi
jooksul.
7. LÕPPSÄTTED
7.1 Leping on koosatud kahes eksemplaris, millest üks jääb Kundalini Stuudiole ja
teine
joogaõpilasele.

Joogastuudio

Joogaõpilane

Piret Jõemägi
juhatuse liige
(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)
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