
Kodeks Etyki Młodego Żeglarza 

Chcąc brać udział w zajęciach, uczyć się żeglarstwa i rywalizować z innymi zawodnikami oświadczam, 

że bliskie mi są poniższe zasady i zobowiązuję się do ich stosowania w trakcie treningów, zawodów 

i w życiu codziennym: 

1. Woda jest żywiołem i nigdy nie wiem, co wydarzy się za chwilę. W czasie treningów nie zbliżam się 

do wody bez założonej i zapiętej kamizelki. 

2. Nieustannie dążę do pełnego opanowania sztuki żeglarstwa tak, aby ciało, umysł, duch, charakter                            

i zdolności stawały się coraz doskonalsze. Zajęcia trwają cały rok i nie polegają wyłącznie na pływaniu. 

3. Będę okazywać szacunek, lojalność, posłuszeństwo i wdzięczność wobec swojego trenera, nie 

podrywając nigdy jego autorytetu. 

4. W czasie treningów będę wykonywać wszystkie polecenia trenera, bosmana oraz Komandora 

Klubu. 

5. Będę czytał i stosował informacje Zarządu Klubu o moich prawach i obowiązkach. 

6. Wszystkie uwagi związane z udziałem w zajęciach będę zgłaszać trenerowi, bosmanowi lub 

Komandorowi Klubu. Wszelkie spory rozstrzygać będę w Klubie i wśród członków Klubu.     

7. Będę szanować starszych kolegów i będę pomocnym i łagodnym wobec początkujących, 

młodszych i słabszych uczestników zajęć. 

8. W czasie pobytu na wodzie będę nieść pomoc wszystkim potrzebującym w ramach swoich 

możliwości i umiejętności.  

9. Pamiętam aby być uprzejmym, serdecznym i uczciwym wobec wszystkich ludzi, wyzbywając się 

gwałtowności, agresywności i arogancji. 

10. Nie będę stosował wulgarnych słów a w czasie pobytu na wodzie powstrzymam się od zbędnych 

krzyków. W czasie pływania najważniejsza dla mnie będzie cisza i skupienie.  

11. Zobowiązuje się nie czynić niczego, co mogłoby przynieść ujmę żeglarstwu, swojemu trenerowi  

i Centrum Sportów Wodnych „Opty Ustka”. 

12. Będę traktował sprzęt powierzony przez Klub jak własny i zrobię wszystko aby go nie zgubić ani 

zniszczyć.  

13. Po treningu odłożę sprzęt tam, skąd go wziąłem rozpoczynając trening. Zostawię porządek 

w każdym miejscu, z którego korzystałem w czasie zajęć.  

14. Reprezentując CSW „Opty Ustka” na zewnątrz będę występować w przyjętym przez Klub stroju 

oraz uczestniczyć w nim na każdym treningu. 

15. Pamiętam, że naruszenie tego kodeksu lub Statutu CSW „Opty Ustka” może skutkować karą 

nałożoną przez Zarząd Klubu, w tym zakazem udziału w zajęciach lub usunięciem z Klubu.   

Jestem dumny z faktu bycia członkiem Centrum Sportów Wodnych „Opty Ustka”! 

Sport to nie tylko forma spędzania wolnego czasu ale również sposób na życie! 

 

 


