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Wolontariusze i Trenerzy 
 

 Klub uważa, że każdy powinien być traktowany z godnością i szacunkiem. Dokuczanie i 
nękanie jakiegokolwiek rodzaju nie będzie tolerowane w żadnej formie w klubie. 

 Klub uznaje i ceni różnice w pochodzeniu i umiejętnościach oraz zapewnia równe szanse 
wszystkim członkom bez względu na płeć, orientację seksualną, obowiązki rodzicielskie, stan 
cywilny, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub etniczne, niepełnosprawność, religię, 
poglądy polityczne lub wiek . 

 Dokładaj wszelkich starań, aby rozwijać własne umiejętności, pod względem umiejętności, 
techniki, taktyki. 

 Dołóż wszelkich starań, aby rozwijać graczy we własnych umiejętnościach sportowych, pod 
względem umiejętności, techniki, taktyki, wytrzymałości i zrozumienia zasad gry. 

 Zawsze traktuj graczy z należytym szacunkiem przez cały czas. 

 Daj pozytywny przykład innym, szczególnie młodym zawodnikom i kibicom oraz promuj 
sport. Nie przeceniaj znaczenia wygranej. 

 Unikaj wszelkich form złej gry i marnowania czasu. 

 Zawsze miej na względzie dobro gry. 

 Nie używaj wulgarnego, seksistowskiego lub rasistowskiego języka ani nękania zawodników, 
trenerów lub sędziów. 

 Poznaj i przestrzegaj przepisów, zasad i ducha gry oraz zasad konkurencji. 

 Zaakceptuj sukces i porażkę, zwycięstwo i porażkę. 

 Traktuj przeciwników z należytym szacunkiem przez cały czas, niezależnie od wyniku gry. 

 Akceptuj decyzję sędziów bez protestu. 

 Unikaj słów lub czynów, które mogą wprowadzić w błąd sędziego. 

 Okazuj szacunek urzędnikom zawodów. 

 Okazuj szacunek urzędnikom drużyny przeciwnej. 

 Okazuj należny szacunek interesom kibiców zarówno z własnego zespołu, jak i Sprzeciw 

 Cały sprzęt jest własnością organizacji charytatywnej i nie wolno go w żadnym wypadku 
zabierać bez uprzedniej pisemnej zgody powierników. 
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Media Społecznościowe  

Pamiętaj, że media społecznościowe to otwarte forum i NIE będziemy akceptować 

następujących  

 Używanie wulgarnego, seksistowskiego, homofobicznego lub rasistowskiego języka. 

 Słowne znęcanie się nad zawodnikami, wolontariuszami, personelem lub sędziami 
meczowymi. 

 Dodanie zdjęć w odniesieniu do klubu bez zgody drużyny / trenerów . 

 Nie wyśmiewaj graczy, którzy popełniają błędy.. 

 Nie przeceniaj znaczenia wygranej . 

 Doprowadzenie zespołu do zepsucia lub wszelkie komentarze, które mogą doprowadzić do 
zepsucia zespołu.  

 Doprowadzenie do obawy organów zarządzających lub sportu lub jakichkolwiek komentarzy, 
które mogą doprowadzić do obawy organów zarządzających lub sportu. 

 Udostępnianie postów na stronach klubowych mediów, które mogą naruszać którekolwiek z 
powyższych 

Powyższa lista nie jest wyczerpująca, jeśli nie masz pewności, nie publikuj 

 

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z powyższych warunków może prowadzić do wszczęcia 

postępowania dyscyplinarnego, na które składają się: 

 Ostrzeżenie ustne, 

Pisemne ostrzeżenie, 

Zawieszenie do pierwszego dostępnego spotkania powiernika 

Wydalenie z klubu 

Klub zachowuje prawo do pominięcia któregokolwiek z powyższych kroków w zależności od 

okoliczności przestępstwa. Ostateczna decyzja dotycząca wszelkich działań dyscyplinarnych zostanie 

podjęta przez powierników. 

Zasady dotyczące skarg i dyscyplin klubowych są dostępne na żądanie 
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Przeczytałem kodeks postępowania dla wolontariuszy / trenerów i w 

pełni zgadzam się go przestrzegać, a nieprzestrzeganie tego kodeksu 

postępowania może spowodować, że będę podlegać postępowaniu 

dyscyplinarnemu 

 

Podpis:.................................................................................... 
 

 

Pełne imię i nazwisko:.................................................................................... 
 

Data:............................................................................................... 
 

 

 

 

 


