
LEPING KURSUSEL OSALEVA ALAEALISE SEADUSLIKU ESINDAJAGA 

Eesti Jahtklubide Liit MTÜ poolt korraldataval Pop-Up Merekooli „Meresõber“ kursuse alaealise 
osaleja seadusliku esindajana kinnitan ja võtan teadmiseks järgmist: 

1. Osalejal puuduvad kursustel osalemiseks meditsiinilised vastunäidustused ning valitud kursus vastab 
osaleja oskustele, tervislikule seisundile ja füüsilistele võimetele. 

2. Enne kursustele tulekut olen tutvunud eelinfoga, mis on avaldatud koolitaja poolt internetis 
Meresõbra kodulehel. 

3. Enne praktilisele kursusele asumist peab alaealine osaleja kohustulikult läbima koolitaja poolt 
läbiviidava teoreetilise kursuse, mille käigus instrueeritakse osalejat veekogul käitumise ja 
turvavarustuse kasutamise kohta. Alaealise osaleja esindajana hindan ka ise hilisema praktilise koolituse
käigus mõistlikult ohte arvestades koolituse iseloomuga, mille käigus alaealine osaleja lastakse vee 
peale. 

4. Alaealise esindajana olen teadlik, et koolitaja ei osuta lastehoiu teenust ja ei teosta laste üldist 
järelvalvet, mistõttu alaealise osaleja seadusliku esindajana kohustun tagama minu poolt kursustele 
toodud osaleja(te) poolt turvareeglitest kinnipidamise (eelkõige koolitaja poolt osaleja kasutusse antud 
turvavarustuse kandmist) ning tagama, et osaleja(d) täidavad kõik koolitaja poolt esitatud nõudeid.

5. Alla 18-aastased isikud võivad koolitusel osaleda üksnes vastutava täisealise isiku järelevalve all, kes 
kohustub tagama nende ohutuse. Kõikide osalejate parema turvalisuse tagamiseks palume alaealiste 
osalejate esindajatel jälgida kõigi koolitusel viibivate osalejate tegevust. Juhul kui on juhtunud õnnetus, 
keegi on saanud viga, märgatakse midagi ohtlikku või koolituse reeglite rikkumist, siis tuleb sellest 
koheselt teavitada instruktorit või koolitaja esindajat.

6. Koolituse käigus turvavarustuse edasiandmine kolmandale isikule, selle mittekasutamine või 
mittenõuetekohane kasutamine on rangelt keelatud ning teoreetilisel kursusel õpetatud ohutustehnika 
kasutamine praktilisel koolitusel vee peal on kohustuslik.

7. Koolitusel viibides on alaealise osaleja esindaja ja osaleja ise kohustatud järgima kõiki koolitaja 
nõudeid ja instruktsioone ja ülespandud silte, juhiseid ning teisi märgistusi.

8. Juhul kui ilmastikutingimused muutuvad ohtlikuks või osaleja enesetunne on halb ning kursuse 
läbimine ei ole enam seetõttu turvaline, peab osaleja koolituselt koheselt lahkuma ja alaealise osaleja 
esindaja teavitab sellest eelnevalt instruktorit. Instruktoritel on õigus osaleja puhul koolitus katkestada, 
kui selle läbimine ei ole osalejale ohutu ning juhul kui osaleja rikub või eirab instruktori nõudeid.

9. Alaealise osaleja esindaja tagab, et osaleja suhtub kõikidesse teistesse osalejatesse viisakalt ja käitub 
vastavalt üldisele heale tavale ning kommetele.

10. Alaealise osaleja esindaja tagab, et osaleja kasutab koolitaja poolt talle koolituse ajaks üleantud 
inventari hoolikalt ning heaperemehelikult. Inventari tahtlikult või hooletuse tõttu rikkudes on koolitajal
õigus nõuda selle hüvitamist asja taastamise maksumuse ulatuses või juhul kui taastamine ei ole 
võimalik, siis asja asendamise maksumuse väärtuses. Koolitaja inventari võib osaleja kasutada ainult 
selleks ettenähtud otstarbeks.

11. Suitsetamine (v.a. selleks ettenähtud kohas), alkoholi ning mõnuainete tarvitamine on koolitaja 
käsutuses oleval territooriumil keelatud. Samuti ei ole lubatud siseneda alkoholi- ega narkojoobes. 

http://www.puri.ee/meresober-2/


Koolitajal on õigus sellise keelatud tegevuse avastamisel paluda alaealise osaleja esindaja ja sellega 
seonduvalt osaleja kohest lahkumist enda käsutuses olevalt territooriumilt. Koolitusel viibimine ja selle 
läbimine narkootilise või psühhotroopse aine või alkoholi tarvitamisest tekkinud joobeseisundis ning 
nimetatud ainete tarvitamine on keelatud.

12. Koolitaja territooriumile ja ruumidesse on keelatud kaasa võtta koduloomi ilma sellekohase eelneva 
kokkuleppeta koolitajaga.

13. Leitud esemed palume viia koolitaja töötaja kätte. Kaotatud esemeid hoiab koolitaja alles ühe 
kalendrikuu jooksul leidmisest ning pärast selle tähtaja möödumist annab koolitaja asjad heategevuseks 
või taaskasutuskeskusesse.

14. Alaealise osaleja esindaja kohustub hoolitsema enda ja osaleja isiklike asjade eest ning koolitaja ei 
vastuta osaleja või tema seadusliku esindaja isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega 
kaasnevate kahjude eest ning ei osuta hoiuteenust.

15. Koolitaja hüvitab osalejale kahjud ainult juhul kui need on tekkinud koolitaja raske hooletuse või 
tahtluse tõttu.

16. Koolituse eest makstud tasu tagastatakse osalejale üksnes juhul, kui koolituse läbiviimine osutub 
võimatuks koolitajast tuleneva asjaolu tõttu.

17. Koolitaja töötajad on alati valmis käesolevas lepingus sätestatud nõudeid selgitama ning küsimuste 
või probleemide korral palume koheselt pöörduda koolitaja töötaja poole.

18. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte läbirääkimiste teel ning kokkuleppe 
mittesaavutamisel Harju Maakohtus.

Olen käesoleva dokumendi läbi lugenud ja sellest aru saanud ning nõustun siin esitatud 
tingimustega. 

Osalejate puhul, kes on nooremad kui 18-aastased: 

Seoses sellega, et EJL Meresõber lubab käesolevalt registreeritaval alaealisel osaleda koolitusel 
ning kasutada endale kuuluvat inventari, nõustun ma hüvitama koolitajale tekkida võivad kahjud
vastavalt lepingu regulatsioonile. 
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