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KODEKS POSTĘPOWANIA  

RODZICA /OPIEKUNA  
Klub SKS Stoczniowiec Gdańsk niniejszym dokumentem 
pragnie zagwarantować swoim zawodnikom oraz ich 
rodzicom proces szkolenia piłkarskiego w radosnej i 
pozytywnej atmosferze. 
 
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za propagowanie 
wysokich standardów zachowania podczas gry. 
 
Pamiętajmy, że gra w dziecięcych i młodzieżowych 
drużynach Stoczniowca Gdańsk to przede wszystkim czas 
na rozwijanie umiejętności technicznych, taktycznych, 
mentalnych oraz społecznych.   
Wygrywanie to nie wszystko. 
 
Jako rodzic/opiekun zawodnika klubu SKS Stoczniowiec 
Gdańsk, zobowiązuję się: 

1) Pamiętać, że dzieci grają przede wszystkim  
dla samej radości z gry. 

2) Dopingować i nagradzać wysiłek i dobrą grę tak samo jak 
zwycięstwo. 

3) Zawsze respektować decyzje sędziów i trenerów. 

4) Zawsze w trakcie meczu przebywać poza boiskiem, w 
wyznaczonych przez organizatorów miejscach  
dla widzów. 

5) Pozwolić trenerowi wykonywać „swoją pracę”, nie 
rozpraszać zawodników, mówiąc im co mają robić. 

6) Zachęcać zawodników do okazywania szacunku drużynie 
przeciwnej, sędziom i działaczom sportowym. 

7) Unikać krytykowania błędnych decyzji zawodników. 
Błędy są elementem procesu uczenia się. 

8) Nigdy nie angażować się ani tolerować agresywnego, 
obraźliwego, obelżywego języka czy zachowania.  

9) Unikać zachowania mogącego narazić dobre imię klubu. 

10) Wypełniać i dostarczać we wskazanych terminach 
wszelkie formularze i dokumenty wymagane przez klub. 

11) Zapewnić punktualne stawienie się dziecka na 
treningu/meczu. 

12) Zapewnić dziecku prawidłowy i kompletny ubiór 
adekwatny do warunków atmosferycznych oraz 
wyposażenie ochronne.  

Rodzaj ubioru klubowego jednakowego dla wszystkich zawodników podczas 
zawodów / meczy /zajęć/ spotkań określi klub. Dziecko nieprzygotowane do 
treningu nie powinno być dopuszczone do udziału w zajęciach. 

13) Szczegółowo informować o stanie zdrowia dziecka lub o 
obawach zdrowia dotyczących.  Wszelkie zmiany w stanie 
zdrowia dziecka należy zgłosić do trenera przed zajęciami.  

14) Przestrzegać terminów okresowych badań lekarskich. 
Zawodnik bez ważnych badań lekarskich nie będzie 
dopuszczony do zajęć.  

15) W trakcie meczów/treningów powierzać opiekę nad 
dzieckiem trenerowi klubu SKS Stoczniowiec Gdańsk  
w zakresie organizacyjnym, merytorycznym, a także 
wychowawczym. Szatnia jest miejscem, do którego wstęp 
mają tylko zawodnicy i trener.  

Od momentu rozpoczęcia się zajęć do ich zakończenia dziecko przebywa  
pod opieką pracownika klubu. Rodzice mogą w tym czasie przebywać w 
miejscach specjalnie do tego wyznaczonych . 

 

Jestem świadomy, że za nieprzestrzeganie powyższych 
zasad postępowania mogą być wyciągnięte przez Klub SKS 
Stoczniowiec Gdańsk, wobec mnie, następujące 
konsekwencje: 

1) Ustne zwrócenie uwagi przez pracownika klubu. 

2) Wezwanie na spotkanie z Dyrektorem Sportowym klubu. 

3) Wezwanie na spotkanie z zarządem klubu. 

4) Zobowiązanie do opuszczenia stadionu, na którym 
odbywa się mecz/trening. 

5) Wykluczenie z udziału w charakterze widza w kolejnych 
spotkaniach/treningach drużyny. 

6) Zawieszenie mnie i mojego dziecka w prawach członka 
klubu. 

7) Wypowiedzenie członkostwa przez zarząd klubu.  

Zostałem poinformowany o treści Kodeksu i akceptuję go 

………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica / opiekuna

 




