
 

LIMPA SUUSAKOOL 
Info ja tingimused rühmatunnis osalejatele 

TALV 2023 

1. HINNAKIRI 
1.1  Osaledes Limpa Suusakooli õppeprogrammis lasteaiarühmadele ja 1.-2.klassi õpilastele 

(Tähtvere, Pirita, Nõmme) ja teistele kooliklassidele (ainult Tähtvere): 

* 3 põnevat ning õpetlikku suusatundi koos juhendajaga 

3 x 1h suuskadel, rühma suurus 15 - 24 õpilast 

 (Miinimum rühmatunni tasu on 70€). 

*  Varustuse laenutus - suusad, saapad, kepid 

*  “Limpa Suusakooli” värviline diplom, pronksmedali kleeps ja meene  

*  2 õpetaja osalemine tunnis koos suusavarustuse laenutusega 

 

  6€ // ühe tunni hind ühele lapsele Limpa suusakooli varustusega osaledes  

  3€ // ühe tunni hind ühele lapsele, kes osaleb oma suusavarustusega 

1.2   Laenutades Limpa Suusakoolist varustuse suusatunni läbiviimiseks Tähtvere Spordipargis (ilma 

suusainstruktorita, tunni pikkus kuni 90min). 

3€/ komplekt   algklassi õpilased 

4€/ komplekt  põhikooli- ja keskkooli õpilased 

6€/ komplekt   täiskasvanutele 

 

2. BRONEERIMINE 

a. LASTEAIARÜHMADE BRONEERIMINE LIMPA SUUSAKOOLI 

Esmalt vali hüpikmenüüst „Limpa Suusakool lasteaiarühmadele“ seejärel leia endale kalendrist sobiv 

aeg ning täida kõik nõutud lahtrid. 

NB!  Limpa Suusakooli programm koosneb 3 järjestikuse nädala valitud päeval ja kellaajal. 

Broneerimisel tuleb valida VAID ESIMESE tunni aeg (esimesel õppeperioodi nädalal)!  

Talve jooksul on 3 perioodi õppe alustamiseks (jaanuari algus, jaanuari lõpp, veebruari keskpaik). 

Veendu, et saad Limpa Suusakooli poolse kinnituse selle kohta.  

 

b. KOOLIRÜHMADELE SUUSAVARUSTUSE VÕI SUUSATUNNI BRONEERIMINE (ainult Tähtveres!) 

Kirjuta kiri vahur@SuusaAkadeemia.ee ja anna oma soovist teada.  

Mis vanuses koolilastega soovite suusatada? Kui palju neid on? Millal saate tulla? Mitu korda 

soovite? Kui pikk on suusatund? 

Vastavalt sellele infole püüame teid oma graafikusse mahutada või omapoolsed võimalused teile 

välja pakkuda. 

 

3. BRONEERINGU TÜHISTAMINE; SUUSATUNNI MITTETOIMUMINE 

Suusatamise näol on tegemist välitingimustes toimuva talispordiga, mistõttu oleme ilmast sõltuvad.  

a)  paljude laste haigestumise vms põhjusel broneeringu tühistamisest tuleb teada anda VÄHEMALT 

kaks päeva enne suusatunni toimumist, kas helistades või e-maili teel.  

(vastasel juhul oleme sunnitud esitama arve summas 50€). 

b)  lasteaialaste suusatund jääb ära kui suusaradadel on külmem kui -15C. 

c)  koolilaste suusatund jääb ära kui Tähtvere Spordipargis on külmem kui –18C. 

d)  suusatund jääb ära kui Tähtvere Spordipargis/Pirita suusaradadel pole piisavalt lund tunni 

läbiviimiseks. 

Ilmastiku tõttu ära jäänud tundide asemele püüame leida asendustunnid vastavalt vabadele aegadele. 
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NB! Tähtvere Spordipargi ja Pirita suusarajad on kunstlumega kaetud, mis tähendab, et suusaradadel saab 

suusatada ka siis kui linnapildist on lumi ammu sulanud!  

Tunnid toimuvad seni kuni kunstlumega kaetud radadel saab suusatada! 

 

4. MAKSMINE 

Limpa Suusakooli programmi läbimise järgselt või rühmale varustuse laenutamise järgselt saadame Teile e-

arve broneerimisel täidetud info põhjal vastavalt tunnis osalejate arvule. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva. 

Arve on võimalik koostada ka eraisikule/ rühma esindajale.  

 

NB! Suusatunnis varustuse väärkasutuse tagajärjel purunenud varustuse eest lisandub arvele: 

5€   murtud laste suusakepp (kuni 130cm)         

8€  murtud täiskasvanute suusakepp (üle 135cm) 

10€  murtud laste suusk pikkusega kuni 130cm                    

15€  murtud laste suusk pikkusega 135-165cm 

20€  murtud täiskasvanute suusk (pikkused üle 170cm)     

10€  lõhutud suusaside 

 

5. EELINFO SUUSAKOOLILE 

Et sobiva suusavarustuse leidmine oleks Suusakoolis sujuvam, palume täita eelnevalt rühmainfo ankeedi, mis 

on alla laetav Limpa Suusakooli rühmadele mõeldud kodulehelt.  

Ankeet täida osalevate laste eesnimede ja talvesaapa numbritega ning saada info@SuusaAkadeemia.ee  

Hea nipp on lasteaialastele saapa number eelnevalt käe peale kirjutada – muidu kipub see neil ununema! 

 

6. ASUKOHT 

1. Tartus toimub suusavarustuse vahetus „Limpa Suusakooli“ majas Tähtvere Spordipargi parkla nurgas 

(punastest tellistest väike hoone).  

2. Tallinnas Pirital toimub kogunemine ja suusavarustuse vahetus Pirita Tervisespordi Majas (uus hoone 

uisuväljaku kõrval). 

Püüa olla rühmaga õigeaegselt kohal (või 5-10min enne registreeritud kellaaega) 

3. Nõmmel kogunetakse Nõmme Spordiklubi ruumides, Külmalliku 15a. 

 

7. OHUTUS JA VASTUTUS 

a) Palume võtta arvesse, et suusatamise näol on tegu välitingimustes harrastatava spordiga ning lastele 

ilmastikule sobiva riietuse eest vastutab lapsevanem või rühma vanem. 

b) Arvestada, et suusatama õppides võib tulla ette kukkumisi, seda nii lauskmaal kui laskumistel. 

Suusaõpetajad teevad kõik endast oleneva, et lapsi suustamise ohtudest teavitada ning neile ohutuid 

sõiduvõtteid õpetada. 

c) Rühma saatvad õpetajad osalevad ise aktiivselt suusatunnist ja vajadusel aitavad ning suunavad lapsi. 

d) Iga osaleja, tema lapsevanem või vastutav isik vastutab osaleja tervisliku seisundi eest. 

 

8. VÕIMALIK OOTEAEG ENNE TUNDI 

Tartu Limpa Suusakoolil on varustust kuni 6 rühmale (2 lasteaia, 2 algkooli, 2 põhi-ja keskkooli), kuid korraga 

mahub varustust vahetama 1 rühm, seetõttu võivad olla tundi minnes ja tunnist tulles väikesed järjekorrad. 

Palume olla kannatlik, mõistev ning sellega arvestada! 

Vahur Teppan 

Limpa Suusakooli juhataja 

tel. +372 5622 8225 

vahur@SuusaAkadeemia.ee 

 

mailto:info@SuusaAkadeemia.ee

