Etický kódex FANYGYM
FanyGym O.Z. Košice predstavuje združenie športovcov, trénerov
a športových odborníkov, rodičov športovcov a aktívnych funkcionárov, ktorí
sa venujú fitness a akrobatickému športu v Košiciach. Klub vychováva
mladých športovcov nielen k vrcholovej výkonnosti, ale aj k radosti zo
športovej aktivity, k schopnosti správať sa nielen v športe, ale aj v bežnom
živote podľa zásad princípu fair play, byť dôstojným a hrdým príslušníkom
klubovej komunity a vyrásť v reprezentanta Slovenskej republiky.

Morálne pravidlá pre športovcov, pretekárov:
1. Pretekár trénuje a súťaží v duchu fair play, dodržiava pravidlá IBFF FIT
KIDS a SGF športu, klubu aj zväzu, zdieľa hodnoty a ciele klubu a svojím
správaním reprezentuje a podporuje svoj klub,
2. Pretekár je zodpovedný, dodržuje správnu životosprávu a kladie dôraz na
riadne doliečenie pri chorobe a zranení,
3. Pretekár vystupuje férovo vo vzťahoch k ostatným členom klubu,
kamarátom, konkurentom, trénerom, rodičom aj funkcionárom. Je slušný
v komunikácii, či u v priamej alebo v komunikácii na sociálnych sieťach,
4. Pretekár by mal byť disciplinovaný, dôsledný, motivovaný a mal by
rešpektovať svojho trénera, ostatných pretekárov, ale aj činovníkov klubu.

Morálne pravidlá pre trénerov:
1. Tréner je zodpovedný za dodržiavanie princípu fair play vo všetkých jeho
významoch. Je zodpovedný za pravidelné zvyšovanie svojej odbornosti,
2. Tréner je povinný vyhýbať sa manipulatívnym praktikám v mene
športových úspechov, ktoré môžu poškodiť detskú psychiku, za prioritu
považuje zdravie, bezpečnosť a pohodu detí. Tieto faktory uprednostňuje
pred výkonmi alebo povesťou školy, klubu, trénera, rodiča,
3. Tréneri v klube sú povinní spolupracovať, odovzdávať si informácie
potrebné k zlepšeniu výkonov pretekárov, ako aj odovzdávať si navzájom
organizačné informácie, alebo iné informácie prospešné pre rozvoj detí
a klubu, ktoré ostatní tréneri alebo členovia klubu nemajú,
4. V rámci komunikácie tréner – rodič, tréner komunikuje s rodičom
otvorene, upozorňuje ho na prístup dieťaťa k športu, komunikáciou
s rodičom sa snaží prispieť
k športovému aj osobnostnému rozvoju
dieťaťa, plánuje spolu s rodičom prípravu pretekára pred a počas sezóny,

5. Tréner neprenáša do prístupu k dieťaťu výhrady rodiča voči trénerovi,
žiadnym spôsobom dieťa neznevýhodňuje a nesankcionuje, s dieťaťom
komunikuje slušne a partnersky,
6. Tréner - metodik vo výbore uplatňuje spravodlivý a rovnaký prístup ku
všetkým trénerom, načúva ich požiadavkám a prezentuje ich na
zasadnutiach výboru, usmerňuje trénerov, informuje ich o záveroch zo
zasadnutí výkonného výboru, snaží sa zohľadňovať ich individuálne
požiadavky a neznevýhodňuje seba ani iných trénerov svojou výhodou
prístupu k informáciám,
7. Tréner metodik usmerňuje trénerov a pretekárov v záujme zlepšenia
výsledkov,
dodržiavania
pravidiel,
splnenia
testov
výkonnosti
a reprezentovania klubu.

Morálne pravidlá pre rodičov:
1. Rodič vytvára dieťaťu dobré zázemie a podporuje ho v športovej činnosti,
2. Rodič komunikuje s trénerom mimo času tréningov. Nevstupuje do
tréningového procesu, rešpektuje požiadavky a pripomienky trénera,
3. Kritické výhrady konzultuje s vedením klubu,
4. Prípadné problémy v klube rieši priamo a nie prostredníctvom sociálnych
sietí.

Morálne pravidlá pre všetkých členov klubu:
1. Členovia klubu majú pri svojom pôsobení na zreteli najlepší záujem
dieťaťa,
2. Členovia klubu sa správajú profesionálne, podporujú motiváciu všetkých
detí a rodičov v rámci klubu, vzájomne sa povzbudzujú a budujú dobré
vzťahy medzi deťmi a členmi celého klubu ako aj dobré meno celého klubu,
3. Chápu zdravie, bezpečnosť a blaho mladého športovca ako hlavnú
prioritu a postupujú tak, aby tieto aspekty uprednostnili pred takými
faktormi ako je dosiahnutý výkon, povesť klubu, trénera či rodičov.
Pozitívne vzťahy, pozitívna komunikácia, vzájomná spolupráca a verejná
deklarácia jednotnosti v rámci celého klubu je najlepším príkladom
a motiváciou k nadobudnutiu rovnakých postojov pre deti.

