STANDARDY PRACY I ETYKI AKADEMII SPORTU „BERGOVIA”
ZASADY OGÓLNE
1. Standardy Pracy Akademii Sportu „Bergovia” zwana dalej Akademią Sportu, obejmują wszystkich
członków tj.: władze Akademii Sportu, trenerów, instruktorów, dzieci, rodziców oraz kibiców. Stanowi potwierdzenie najwyższych standardów uczciwości i rzetelności we wzajemnych relacjach,
stosunkach z naszymi sponsorami, partnerami, uczestnikami sportowej rywalizacji, organizacjami
sportowymi, kibicami i społecznościami lokalnymi. Każdy człowiek jest osobiście odpowiedzialny
za przestrzeganie standardów.
2. Akademia Sportu jest zobowiązana do promowania zachowań i działań etycznych.
3. Zarząd zobowiązuje się do systematycznej oceny przestrzegania zasad zawartych w standardach
oraz do sukcesywnej aktualizacji ich treści. Celem standardów jest rozpowszechnianie funkcjonowania zasad fair play wśród dzieci i młodzieży w oparciu o Kodeks Etyki Sportowej opracowany
przez Radę Europy
MISJA
Akademia Sportu „Bergovia” od początku swojego istnienia związana z miastem Bydgoszcz, województwem kujawsko-pomorskim oraz jego mieszkańcami. Akademia Sportu pracuje nad tym, by być
wartością dla miasta, województwa i sportową wizytówką jego mieszkańców.
Najważniejszymi filarami misji są:
a) upowszechnianie i popularyzacja wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia
dzieci i młodzieży;
b) propagowanie i popularyzacja nowych dyscyplin sportowych, krzewienie kultury fizycznej;
c) kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez
kulturę fizyczną i sport;
d) podnoszenie poziomu sportowego w poszczególnych kategoriach wiekowych w każdej dyscyplinie, która jest prowadzona przez Akademię Sportu;
e) wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć związanych z popularyzowaniem sportu i aktywnego wypoczynku;
f) akademia propaguje bezpieczny sposób kibicowania zapraszając do dopingowania całe rodziny;
g) akademia uczestniczy również w akcjach społecznych i charytatywnych oraz aukcjach dobroczynnych wspierających instytucje niosące pomoc potrzebującym.
AKADEMIA SPORTU PROMUJE WARTOŚCI
We wszystkich relacjach wewnętrznych i zewnętrznych kierujemy się zasadami:
 każda dyscyplina sportowa jest równa w Akademii Sportu;
 uczciwości i rzetelności;
 odpowiedzialności za słowa i czyny;
 profesjonalizmu i wysokich standardów pracy;

 zaufania i otwartości na współpracę;
 szacunku dla drugiego człowieka i poszanowanie jego godności oraz szeroko pojętej tolerancji;
 przestrzegania zasad fair play;
 szacunku i przywiązania do symboli;

Jesteśmy zdecydowanie przeciwko:
 oszustwu;
 wywieraniu presji na drugiego człowieka w celu zmuszenia go do działań niezgodnych z jego wolą;
 dopingowi w sporcie;
 korupcji;
 dyskryminacji.

Akademia Sportu stawia na uczciwość i odpowiedzialność.
Zasada uczciwości i odpowiedzialności jest naczelną zasadą wszystkich działań. Dotyczy bez wyjątku wszystkich osób w jakimkolwiek stopniu związanych z Akademią:
a) dzieci i rodziców obowiązuje profesjonalne podejście do zajęć i rozgrywek, stałe podnoszenie swojego poziomu umiejętności, gra zgodna z zasadami fair play i prowadzenie sportowego trybu życia;
b) trenerzy i instruktorzy są zobowiązani do systematycznego podnoszenia poziomu ruchowego i
sportowego każdego dziecka w każdej dyscyplinie, która jest prowadzona przez Akademię Sportu
oraz własnego warsztatu szkoleniowego, budowania i utrzymywania atmosfery współpracy, stałym podnoszeniu umiejętności dzieci oraz pobudzania u nich osiągania coraz to wyższych wyników. W swojej pracy trenerzy powinni kierować się zasadą bezstronności stosując jednakowe kryteria oceny wobec każdego dziecka;
c) kierownictwo i działacze oraz sponsorzy Akademii są odpowiedzialni za tworzenie nowoczesnych i
profesjonalnych warunków dla dzieci oraz dla kadry trenerskiej, dbanie o udział w zawodach sportowych dla każdej grupy wiekowej oraz dyscyplinie;
d) od rodziców, widzów wymaga się tworzenia poprzez kulturalne kibicowanie przyjaznej, sportowej
atmosfery zarówno podczas rozgrywek na własnym obiekcie, jak i na innych arenach sportowych;
e) wszyscy bez wyjątku są odpowiedzialni za budowanie pozytywnego wizerunku Akademii Sportu.
Działacze, zawodnicy i trenerzy godnie reprezentują Akademię Sportu kierując się:
a) szeroko rozumianą lojalnością i wiernością wobec reprezentowanych barw Akademii Sportu jak i
barw narodowych, odrzucając wszelkie przejawy nienawiści i źle rozumianego lokalnego patriotyzmu;
b) zasadą nie dyskryminowania kogokolwiek ze względu na przekonania, kolor skóry, wyznanie, narodowość, orientację seksualną, wiek i stan cywilny;
c) zasadą szacunku wobec członków Akademii, rywali i kibiców innych drużyn;
d) zasadą bezwzględnego przestrzegania trzeźwości.

Przestrzegając standardów pracy Akademia Sportu kieruje się:

a) przepisami prawa pracy oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) zasadą pracy w zespole, któremu Akademia Sportu stara się stworzyć dobre warunki pracy oraz
systematycznego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz zapewnić godziwe i regularne wynagrodzenia;
c) zakazem pracy dzieci poniżej 15 roku życia, pracy przymusowej, stosowania kar cielesnych, przymusu psychicznego i fizycznego, oraz molestowania seksualnego, a miejsce pracy uznaje za wolne
od tego typu praktyk.
Akademia Sportu stanowczo przeciwstawia się oszustwu i korupcji:
a) bezwzględnie przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz przeciwstawiając się nielegalnym
płatnościom i korupcji;
b) bezwzględnie zabronione jest płacenie i proponowanie łapówek lub innych nielegalnych świadczeń oraz wszelkie zachowania mające znamiona korupcji, dotyczy to wszystkich pracowników,
działaczy, trenujących i wszystkich osób związanych z Akademią Sportu.
Zasada końcowa
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni wobec przyszłych pokoleń za jakość krzewienia kultury fizycznej w
śród dzieci i młodzieży. Dlatego też, aby każdy sport nie stał się jedynie wyrazem ekspresji ruchowej
powinniśmy głośno i wyraźnie nawiązywać i promować wśród dzieci i młodzieży idee fair play, krzewić dobre wzorce i właściwe postawy.
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