
ÕPPEKORRALDUS 

1. Üldsätted  

1.1 Kutseliste Juuksurite Vabariikliku Ühenduse  poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Juuksurite 

Ühenduse Koolituskeskus (edaspidi Koolituskeskus). 

1.2 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse 

valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest. 

1.3 Koolituskeskus korraldab koolitusi töötavatele juuksuritele, juuksuri eriala õpilastele ning 

teistele erialadele, kus töötavad inimesed vajavad erialaseid teadmisi. Lisaks korraldab 

koolituskeskus üldharivaid koolitusi üldsusele 

1.4 Koolitused toimuvad koolituse reklaamis välja toodud ajakava alusel. Koolituse pikkuse 

arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit). 

1.5 Õppetöö toimub keskkonnas, mis vastab koolitusel tehtava praktilise töö nõudmistele. Näiteks 

juuksurisalong, kus on olemas peapesemise võimalus jms.  

1.6 Koolituskeskus tagab õppetööks professionaalsed vahendid kui ei ole kokku lepitud teisiti.  

1.7 Koolitused on nii praktilised kui ka esitluskoolitused. Praktilise õppegrupi maksimaalne suurus 

on 20 inimest. 

1.8 Koolituskeskus tagab praktilisel koolitusel õppuritele individuaalse lähenemise  

1.9 Koolituskeskus e poolt kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse 

seadusele § 6. Kogutavad andmed on: nimi, e-post, telefon ja isikukood.  

1.10 Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles. Asjaajamiskeel Koolituskeskuses on eesti 

keel. 

2. Koolitusele registreerumine 

2.1 Koolitusele registreerumine toimub koolituse reklaamis ära toodud meiliaadressil, 

telefoninumbril või spetsiaalse vormi kaudu. 

3. Koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ärajäämine 

3.1 Kui Teil ei ole võimalik kursusel osaleda, tuleb sellest koheselt teavitada koolituse korraldajat 

e-posti info@juuksuriteuhendus.ee või eelnevalt kontaktaadressiks määratud meiliaadressi teel. 

3.2 Kursuse katkestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud 

põhjused, komandeering vms), siis vabade kohtade olemasolul saab õppija liituda järgmise 

grupiga. Igat juhtumit käsitletakse individuaalselt. 

3.3 Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi. 

3.4 Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust õppetasu 

ei tagastata. 

3.5 Koolituskeskusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse 

toimumine edasi lükata, kuni koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse 

edasilükkumisest või ära jätmisest e-posti teel. 

3.6 Koolituskeskusel on õigus pakkuda koolitatavale välja erilahendusi koolituste läbimiseks. 

3.7 Kõik tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. 

Pretensioonid koolituste ja koolitajate kohta tuleb esitada kirjalikult aadressile 

info@juuksuriteuhendus.ee 

4. Tasumine / õppemaks, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord 

4.1 Tasulisele koolitusele tagab õppekoha tasutud õppemaksu arve, mis on väljastatud koolituse 

korraldaja poolt Maksta on võimalik pangaülekandega vastavalt esitatud arvele, erandkorras 

sularahas. 

4.2 Õppemaks ei kuulu tagastamisele koolitusele tulemata jätmisel ja juhul kui koolitusest 

loobumisest teatatakse vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust. 

5. Koolitatava õigused ja kohustused 
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5.1 Enne kursusele õppima asumist tutvuda kooli õppekorralduse, koolituskavaga ning saada 

täiendavat infot koolituse kohta. 

5.2 Täitma koolitusasutuse poolt kehtestatud sisekorra eeskirju. 

5.3 Käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele. Häiriv või kaasõppijaid segav käitumine 

ei ole lubatud. 

5.4 Koolituskeskus ei vastuta õpilaste isiklike asjade eest. 

5.5 Tulenevalt autoriõiguste seadusest ei ole lubatud kasutada koolitusel videokaameraid või muid 

helisalvestavaid seadmeid. Samuti ei ole lubatud paljundada ja levitada koolitusel väljastatud 

materjale. Lubatud on pildistada ainult õpilaste töid. 

5.6 Koolituse lõpetanu saab koolituse läbimise kohta tunnistuse. Tunnistus väljastatakse juhul, kui 

koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õpilane saavutas kõik õppekava 

lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. 
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