A szülők ne felejtsék el, hogy a gyermekek a saját kedvükért játszanak, nem
pedig azért, hogy a szüleik kedvében járjanak.
Az erőltetés és kényszerítés helyett inkább bíztassák, bátorítsák a gyerekeket.
Sose vonják felelősségre a gyerekeket egy technikai hibáért, vagy azért, mert
elvesztettek egy mérkőzést.
Ne feledjék: a gyerekek a példánkból tanulnak!
Gratuláljanak a csapatnak és a gyerekeknek az eredménytől függetlenül.

Szülői etikai kódex
Ezennel fogadom, hogy gyermekem a fiatalok sportjában a szülői etikai
kódex ismeretében vesz részt
Betartom a sportszerű viselkedés szabályait, a sportolókat, edzőket,
játékvezetőket és minden hivatalos személyt támogatok minden mérkőzésen
vagy egyéb az egyesülettel kapcsolatos eseményen.
Fizikai és erkölcsi támogatást nyújtok a gyermekemnek személyes
példamutatással a játék öröme, és a győzelem elérése érdekében.
Törekszem arra, hogy gyermekem biztonságos és egészséges környezetben
játszhasson
Elfogadom és elvárom, hogy gyermekemmel felelős és jól képzett edzők
foglalkozzanak (akik betartják az edzők etikai kódexében foglaltakat)
Tudom, és emlékezni fogok, hogy a játék a gyermekeké és nem a felnőtteké,
edzésen és mérkőzésen, a pályán csak a játékosoknak és az edzőknek van
helye, a pályán az edző az úr!
Példamutatásommal is arra nevelem gyermekemet, hogy társait, ellenfeleit,
edzőket, játékvezetőket, minden hivatalos személyt, és valamennyi szurkolót

mindennemű megkülönböztetés nélkül kezelje nemi, faji, vallási valamint
képességbeli és képzettségbeli hovatartozásától függetlenül.
Segítek gyermekemnek, hogy élmény legyen számára a sport, és minden
tőlem telhető segítséget megadok az edzőknek.
Megteszek mindent, amit a
szervezésének terén megtehetek.

gyermekek

sportolási

lehetőségeinek

Edzéseken, sportrendezvényeken az egyesület hírnevéhez
viselkedem, távol tartom magam az etikátlan viselkedéstől.

méltóan

Tartózkodom a trágár bekiabálásoktól, az edzők, ellenfél, játékvezetők
szidalmazásától.
Az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület-hez az élet minden
területén lojális vagyok, lehetőség szerint minden negatív megnyilvánulással
szemben az egyesület jó hírét szem előtt tartva, védelmezem.
Az egyesülettől elkerülve is tartózkodom a negatív felhangoktól.
Edzések, mérkőzések ideje alatt a technikai, taktikai jellegű bekiabálásoktól
minden körülmények között tartózkodom.
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