Erki Noole Kergejõustikukool
Palume VEMI andmetesse märkida lapse kõigi eestkostjate e-posti aadressid (mitte üksnes
VEMI-ga registreeruva lapsevanema), mida pidevalt kasutatakse, sest infovahetus (ka
kiireloomuline) kooli ja lapsevanema vahel toimub VEMI-sse märgitud aadresside vahendusel.
Ühe ja sama lapse saab registreerida ainult ühe lapsevanema kontole. Seega on otstarbekas
registreeruda lapsevanemal, kes üldjuhul õppemaksu tasub.
VEMI-ga liitumise juhend.
1. Registreeru kasutajaks lehel: vemi.ee
Täida väljad Registreeru kasutajaks siin all (sisestada lapsevanema andmed) ja vajuta
Registreeri.
2. Sisestatud e-posti aadressile saadetakse e-kiri, milles on tarvis klikata kinnituslingile.
3. Pärast kinnituslingile vajutamist saadetakse uus e-kiri, kus on kasutajanimi ja
salasõna. Sisesta kasutajanimi ja parool vemi.ee lehe vastavatesse väljadesse ja vajuta
Logi sisse. Nüüd saab soovi korral vahetada salasõna Minu andmed lehel.
4. Täida kõik nõutud väljad lapsevanema ja lapse kohta. Ära unusta andmeid salvestada.
Lapse andmetes Omavalitsus tähedab lapse elukohta Rahvastikuregistri sissekirjutuse
järgi (kirjuta vald või linn ja vali alla avanevast valikust õige linnaosa, küla või alevik).
5. Kui oled nõutud andmed sisestanud ja salvestanud, vali ja klikka lehe üleval ääres
olevale Minu Lepingud. Avaneva vaate Otsi organisatsiooni taha olevasse kasti kirjutage
Spordiklubi Elite Sport.
Lugege läbi Lepingu fail alt avanev leping ja selle Lisad (Lisad leiad kooli kodulehelt:
www.enkool.ee, INFO). NB! Vähemalt kolme dokumendi: Koolitusleping, Kooli
sisekorraeeskiri ja Õppemaksude tasumise kord läbi lugemine on kohustuslik.
Lepingus nõutud õpilase kooli vastuvõtu avaldust ei ole tarvis esitada, kui laps oli
kinnitatud kooli nimekirja enne 1.detsembrit 2014.
Alles peale dokumentide läbi lugemist võib klikata Nõustun tingimustega ja liitun väljale,
misjärel leping jõustub, eelnevad klubi või kooliga sõlmitud lepingud kaotavad kehtivuse
ja andmed saavad läbi VEMI ka klubile nähtavaks.
6. VEMI annab kohe esmakordse sisselogimise järgselt registreerunud
lapsevanemale viitenumbri, mis kuvatakse Minu andmed lehel esimese väljana. See
viitenumber on tarvis märkida igakuisel õppemaksude tasumisel pangaülekande
viitenumbriks. Ilma viitenumbrita ei saa makset sooritada!
Kui õppemaksu tasub mõni kuu üks ja teine kuu teine isik, siis tuleb ülekandel kasutada
ikka ühte ja sama viitenumbrit. St. kõik maksete sooritajad peavad teadma viitenumbrit.
Kui lapsevanem ei ole tasunud õppemaksu õigele pangakontole ja pole lisanud
viitenumbrit, siis ei kajastu õppemaksuna tasutud summa ka Maksu- ja Tolliametile
esitatavas deklaratsioonis ning tulumaks jääb tagastamata.
VEMI-ga seotud tehniliste probleemide korral saatke palun e-kiri aadressile: tugi@vemi.ee.

