PRAVILNIK OBNAŠANJA ZA TRENERJE
PLAVALNEGA KLUBA NEPTUN CELJE

1. Trener opravlja svoje dolžnosti v skladu s Statutom Plavalnega kluba Neptun Celje. Ščiti interese
ustanove v kateri dela in njenih članov, če so skladni z družbenimi normami in zakoni. Drži se pravil FINA-a,
LEN-a in PZS.
2. Trener mora spoštovati dostojanstvo, pravice in enakost plavalcev ne glede na spol, starost, telesne
sposobnosti, vero, raso, videz in druge osebne okoliščine. Razlikovanje je nedopustno. Držati se mora
etičnih in moralnih načel, in mora biti pravičen in pošten v vseh dejanjih.
3. Trener ne bo zlorabljal svoje avtoritete za izvajanje nasilja nad mladoletnimi, tako fizičnega kot
psihičnega. Preprečil bo tudi eventuelno nasilje, ki ga lahko povzročijo drugi.
4. Trener mora zagotoviti, da je prostor, namenjen vadbi, varen, primeren starosti, zrelosti in
sposobnostim, kar je zelo pomembno pri vadbi mlajših kjer mora upoštevati sposobnosti glede na biološki
razvoj.
5. Trener je odgovoren za plavalce v času trenažnega procesa kot tudi na tekmovanjih, pripravah in ostalih
prireditvah, ki se jih udeležujejo plavalci PK Neptun Celje.
6. Trener v procesu treniranja skrbi za zdravje in dobro telesno počutje plavalca. Odgovoren je za program
in sodelovanje z drugimi plavalnimi trenerji.
7. Trener spoštuje in spodbuja vse plavalce PK Neptun Celje pri treningu in na tekmovanjih.
8. Trener spodbuja plavalce k zdravemu načinu življenja, brez uporabe prepovedanih substanc in
nedovoljenih metod za doseganje rezultata. Propagira anti-doping načela in pravila.
9. Trener opravlja v klubu strokovno in pedagoško delo in je dolžan prenašati vse svoje znanje na delo s
plavalci PK Neptun Celje.
10. Trener je dolžan v času delovne obveze uporabljati klubsko opremo in skrbeti za korekten odnos
plavalcev do uporabe le-te na vseh prireditvah. S klubsko opremo in rekviziti je potrebno ravnati skrbno in
jo vračati na svoje mesto.
11. Trener svoje delo opravlja skladno s strokovnim programom dela kluba. V javnosti zastopa stališča PK
Neptun Celje in ne posega v avtoriteto drugih trenerjev. Trener se obnaša do drugih trenerjev spoštljivo in
športno in jim po potrebi pomaga.
12. Trener se mora izogibati situacijam, ki privedejo do dejanskega ali navideznega konflikta, ki bi lahko
škodoval njegovemu dobremu imenu in ostalim trenerjem. Ustvarja naj pozitivno klimo med plavalci,
trenerji in člani kluba.
13. Trener si prizadeva za dosego vedno višjih poklicnih ciljev z neprestanim s poklicnim izobraževanjem,
spremljanjem izobraževalnih akcij, seminarjev in ostalih izpopolnjevanj.
14. Trener pozitivno sprejema dobronamerno kritiko svojega dela.

15. Trener ima pozitiven odnos do svojega zdravja in izgleda ter je zgled plavalcem. V času delovne obveze
ne uživa alkoholnih pijač.
16. Trener ne more istočasno voditi programov plavalcev dveh ali več različnih klubov.
17. Trener redno komunicira s starši plavalcev ( sestanki, elektronska pošta ali osebno).

