
REGISTREERIMINE JA TINGIMUSED

Esimesse trenni tulekuks ei ole ennast vaja kirja panna. Kui pärast proovitrenni otsustad 
treeningutes osaleda, siis järgmiseks trenniks palume registreerida. Vabade kohtade 
olemasolul on treeningutega võimalik liituda terve aasta vältel.

MAKSETINGIMUSED - KÕIGILE KOHUSTUSLIKUD JA ÜHESELT TÄITMISEKS

⦁ Airsofti trenni teenuse osutaja on MTÜ Airsofti Treeningkeskus (registrikood 
80600777, asukoht Männiku tee 106, Tallinn).

⦁ Treeningute eest tasumine toimub jooksva kalendrikuu eest MTÜ Airsofti 
Treeningkeskus kontole EE292200221077474011. Trenni kuutasu on 35 eurot.

⦁ Treeningutel osalemisese eest väljastatakse kuu alguses arve märgitud e-posti 
aadressile 7-päevase maksetähtajaga. Tasuda saab pangaülekandega arvel märgitud 
kontole.

⦁ Treeningu tasud on kuupõhised. Kuutasu ei sõltu treeningute arvust, vaid on iga kuu 
ühesugune. See tähendab, et mõnel kuul toimub treeninguid rohkem ja mõnel kuul 
vähem, kuid osalustasu ei muutu kuude lõikes, vaid on ühesugune terve aasta vältel. 
Suvekuudel asendame treeningu kord kuus toimuva päevase üritusega.

⦁ Kuutasusid ei tagastata ega tasaarveldata, v.a pikemate puudumiste (reisimine, 
haigus vms) korral. Viimastel juhtudel palume puudumisest ette teatada e-posti 
aadressile treeningud@militaarseiklus.ee. Pikk puudumine on juhul, kui puudutakse 
vähemalt 1 kalendrikuu. Pikemaid puudumisi arvestame ainult siis, kui meid on 
sellest ette teavitatud. Pikemast  puudumisest korrektse etteteatamise korral 
puudutud kalendrikuu eest arvet ei esitata.

⦁ Üksikuid puudumisi ei tasaarveldata.

⦁ Esimest trenni saab algaja trennihuviline külastada registreerimata. Kui otsustad 
edaspidi mitte osaleda, siis trenni eest tasuma ei pea. Kui otsustad trennis edaspidi 
osaleda, siis arvestatakse proovitund kuumaksu sisse.

⦁ Kui treening jääb ära teenuse osutajast tulenevatel põhjustel, siis lepitakse kokku 
järeltreeningu aeg või tehakse tasaarveldus. Riigipühale sattunud trenne ei 
tasaarveldata ega tehta ka järgi.

⦁ Treeningutest loobumisel on etteteatamise aeg 1 kuu. Teavitused palume saata 
treeningud@militaarseiklus.ee.

⦁ Väljastatud arveid ei tühistata. Kõik teavitused, mis puudutavad arveid, tuleb 
esitada enne arve väljastamist. Arved väljastatakse iga kalendrikuu esimesel nädalal.
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MTÜ AIRSOFTI TREENINGKESKUS KODUKORD JA TREENINGUS OSALEMISE TINGIMUSED:

⦁ Trennidega on oodatud liituma kõik huvilised vanuses 10-17, kellel pole võlgnevusi 
eelmistest hooaegadest.

⦁ Osaleja tuleb trenni vähemalt 5 minutit enne trenni algust.

⦁ Osaleja kannab trennis sobilikku riietust (dressid/tossud, spordijakk). 
Välitingimustes treeningu puhul tuleb arvestada ilmastikuolusid ja riietuda 
vastavalt.

⦁ Trenn võib toimuda ka välitingimustes ilma eelneva etteteatamiseta.

⦁ Trennis on kohustuslik järgida instruktori juhiseid ja käsklusi. Instruktoril on õigus 
paluda treeningult lahkuda käskluseid eiraval osalejal.

⦁ Lapsevanem on kohustatud teenuseosutajat teavitama lapse erivajadustest ja/või 
tervislikust seisundist, mis võib takistada treeningutest täies mahus osa võtmist.

⦁ Trenni on soovitav kaasa võtta oma veepudel. Trennijook on puhas vesi.

⦁ Hoia ruumides puhtust ja korda.

⦁ Hoia teenuseosutaja vara. Vara lõhkumise korral tuleb kompenseerida vara 
maksumus.

⦁ Teenuseosutaja ei vastuta ruumidesse järelevalveta jäetud isiklike asjade eest.

⦁ Teavita oma puudumisest treeningud@militaarseiklus.ee .

⦁ Täpsem info trennide kohta tel. 56 473 239 või e-post: 
treeningud@militaarseiklus.ee
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