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LOOMAAIA LOODUSKOOLI HUVIRINGIS OSALEMISE NÕUSTUMUS 2021/2022
Tallinna Loomaaia looduskool (Tallinna Loomaaed, registrikood: 75016102, aadress: Ehitajate tee 150 / Paldiski mnt 145, Tallinn 13522, Harju maakond, e-post: zoo@tallinnzoo.ee) viib läbi huviringe õpilastele kokkulepitud mahus vastavalt looduskooli huviringi õppekavale https://tallinnzoo.ee/huviringide-dokumendid-2021-2022/
Õpilane võib õppida korraga ühes või mitmes ringis. Õppetöö toimub Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuses  ja loomaaias aadressil Ehitajate tee 150/Paldiski mnt 145, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õpilane ……………………………………................................... IK ……………………….,
(õpilase ees- ja perekonnanimi trükitähtedega ja isikukood) 
ja tema seaduslik Esindaja (ema või isa või hooldaja vm - märgi õige!)
…………………………………………………………………….  IK………………………..,
(esindaja ees- ja perekonnanimi trükitähtedega ja isikukood)
aadress………………………………………………………………………………………….., 
telefon ……………………………… e-mail: …………………….…………………………..., 
õpib huviringi(de)s (märgi ringi nimi ja aeg)…………………………………………………..,
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Esindaja nõustub huviringide arveldamise korraga 
https://tallinnzoo.ee/huviringide-dokumendid-2021-2022/ja tasub õppemaksu  15.- eurot kuus ühe huviringi eest. Õppemaks peab olema makstud jooksva kuu 20. kuupäevaks.
Õppetööst loobumise avaldus tuleb saata loomaaia kontaktisiku meiliaadressile hiljemalt õppetööst loobumisele eelneva kuu 25. kuupäevaks. 
Õpilane arvatakse looduskooli nimekirjast välja, kui ta ei tasu õppemaksu ja/või rikub looduskooli reegleid https://tallinnzoo.ee/huviringide-dokumendid-2021-2022/ja/või 
Tallinna loomaaia külastuseeskirju http://tallinnzoo.ee/kulastajale/kulastamiseeskirjad/ 
Kõik tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel või lahenduse mittesaavutamisel Harju Maakohtus.
Esindaja kohustub teavitama loomaaeda nii oma kui Õpilase kontaktandmete muutusest. Loomaaia-poolseks kontaktisikuks on Leelo Kurbel, loodushariduse osakonna juhtivspetsialist, tel 53465229, leelo.kurbel@tallinnzoo.ee
Loomaaed annab Õpilasele loomaaia huviringi liikmekaardi, mis on personaalne ja tagab tasuta sissepääsu loomaaeda loomaaia lahtiolekuaegadel. 
Muudatustest tunniplaanis antakse Esindajale teada e-maili või telefoni teel.
Looduskooli huviringi juht tagab Õpilase huviringis viibimise ajal tema järelevalve ja tervise kaitse.
Käesoleva dokumendi allkirjastamisega annab Esindaja loomaaiale õiguse kasutada ringitunnis õpilasest tehtud fotomaterjali looduskooli töö tutvustamisel juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Samuti garanteerib Esindaja käesoleva dokumendi allkirjastamisega looduskooli huviringi õppemaksu tähtaegse tasumise.
Loomaaial on luba töödelda Õpilase ja Esindaja isikuandmeid vastavalt loomaaias kehtivale korrale https://tallinnzoo.ee/huviringide-dokumendid-2021-2022/
…………………………………………
Esindaja  (digi) allkiri		
………………………………………….
Kuupäev

