Kodeks obnašanja plavalcev PK Branik na treningih, tekmovanjih in pripravah

1.

Plavalci morajo upoštevati vsa navodila spremljajočih trenerjev.

2.

Brez dovoljenja spremljajočega trenerja posamezniki ne smejo zapustiti skupine.

3.

Trenerji se dogovorijo o urniku dela, ki ga morajo plavalci upoštevati. Enako velja za čas
regeneracije in prosti čas. Tudi takrat trener določi uro, do katere se morajo plavalci vrniti na
dogovorjeno mesto oziroma mesto nastanitve.

4.

V mestih nastanitve morajo plavalci upoštevati veljavni hišni red. V nasprotnem primeru
spremljevalci ne odgovarjajo za njihovo varnost.

5.

V času tekmovanj in priprav je prepovedano najemanje motornih koles ter drugih motornih vozil
in plovil.

6.

Na tekmovanjih in pripravah je prepovedano uživanje alkoholnih pijač, drog in drugih
psihogenih sredstev.

7.

Na pripravah in tekmovanjih se morajo plavalci primerno obnašati ter se držati vseh zgoraj
navedenih dogovorov, saj takrat ne predstavljajo zgolj sebe, ampak tudi PK Branik.

8.

Če plavalec ne izvaja vsakodnevnega programa treningov po programu trenerja v minimalnem
obsegu oziroma se neprimerno in nešportno obnaša ter s tem moti ostale prisotne, ga lahko
trener ob predhodnem informiranju vodstva kluba odstrani iz bazena oziroma priprav.

9.

Na pripravah in tekmovanjih morajo plavalci upoštevati kodeks o obvezni uporabi športne
opreme, na kateri so simboli PK Branik.

10.

V primeru žalitve osebnosti trenerja ta poda prijavo disciplinski komisiji, plavalec pa se kaznuje
skladno z disciplinskim pravilnikom PK Branik.

11.

Na treninge morajo plavalci prihajati pravočasno oziroma ob terminu, ki ga določi trener.

12.

Ob začetku vsake plavalne sezone bodo plavalci prejeli kodeks, ki ga morajo podpisati oziroma
ga podpišejo njihovi starši, če gre za mladoletnega plavalca. Ob tem zapišejo še telefonsko
številko, na kateri so dosegljivi za nujna trenerjeva sporočila.
Če kodeksa ne podpišejo, plavalec ne more sodelovati na treningih, pripravah in tekmovanjih.

13.

Če plavalci ne upoštevajo zgoraj navedenih pravil, ima trener pravico, da o tem obvesti
predstavnike kluba. Le-ti pokličejo starše mladoletnega plavalca, ki odpeljejo svojega otroka
domov, pri čemer nosijo vso odgovornost in vse nastale stroške plavalci oziroma njihovi starši.
Če je član kluba polnoleten, mora v primeru navedenih kršitev zapustiti priprave ali tekmovanje
in se vrniti domov na lastne stroške.
Takšen vzgojni ukrep zahteva začetek postopka pred disciplinsko komisijo PK Branik.

Plavalec/plavalka in starši s podpisom potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino in se strinjamo z
navodili udeležbe na treningih, tekmovanjih in pripravah.

Član PK Branik:
Datum:_____________
Telefonska številka :

_______

Podpis staršev:
Podpis plavalca:

