
Kodeks Rodzica KŁF Lajkonik Kraków

Celem niniejszego kodeksu jest regulacja zasad relacji Rodzice–Trenerzy tak, aby była oparta na 
wzajemnym wsparciu, szacunku i uprzejmości. Podkreśla znaczenie wkładu wspólnej, harmonijnej 
pracy wielu osób dla wspólnego sukcesu. Klub tworzy jedną drużynę.

Rodzic – Dziecko

1. Każdy rodzic musi aktywnie wspierać Dziecko w zajęciach Łyżwiarstwa Figurowego.

2. Motywując Dziecko do trenowania w KŁF Lajkonik, rodzic powinien stosować motywację 
pozytywną. Presja czy zmuszanie Dziecka do treningów są niedopuszczalne.

3. Zabrania się publicznie krytykować Dziecko w środowisku KŁF Lajkonik. Negatywne 
porównania Dziecka do innych zawodników są niedopuszczalne.

4. Zadaniem Rodzica jest wzmacnianie autorytetu trenera w oczach Dziecka. W rozmowach z 
Dzieckiem rodzicowi nie wolno podważać autorytetu trenera w żaden sposób – a szczególnie 
porównaniami trenera a innymi trenerami.

5. Omawiając z Dzieckiem wyniki zawodów, rodzic powinien przypominać na czym polega 
rywalizacja sportowa. Rodzic powinien wyraźnie demonstrować Dziecku własny respekt dla 
decyzji sędziów. Dotyczy to także wyników innych zawodników.

6. Obowiązkiem rodzica jest nauczyć Dziecko zasady Fair-Play.

7. Obowiązkiem rodzica jest unikanie wywoływania u Dziecka stresu – niezależnie czy dotyczy 
to rezultatów treningów czy oczekiwań dotyczących rezultatów zawodów. Zamiast oczekiwań,
rekomendujemy zwrócenie uwagi dziecka na wartości podstawowe – np. radość z uprawiania
sportu, piękno dyscypliny, czy nawet radość z dobrze wykonanego elementu.

Trener i Treningi

8. Rodzice muszą powstrzymać się od interweniowania w relację Trener – Dziecko w czasie 
treningu. Jeżeli udział rodzica w treningu będzie konieczny, Trener poinformuje o tym rodzica 
bezpośrednio.

9. Rodzice powinni powstrzymać się od udzielania Dzieciom wskazówek tuż przed i podczas 
treningu.

10. Rodzice powinni uszanować merytoryczną wiedzę Trenerów. Szacunek ten wyraża się w 
poszanowaniu decyzji Trenerów i powstrzymaniu się od udzielania Dzieciom rad, mogących 
zakłócać plan treningowy.

11. Rodzic nie jest fachowcem w zakresie łyżwiarstwa figurowego, ale jest fachowcem w zakresie
wychowywania własnych Dzieci. Podobnie, jak Trener nie komentuje  kompetencji rodziców, 
Rodzic nie jest uprawniony do podważania i komentowania kompetencji Trenera. 

12. Rodzic zawsze może poprosić trenera o rozmowę. Rodzic powinien brać udział w 
spotkaniach i dniach otwartych organizowanych przez Trenera.

13. Uwagi do pracy trenerów należy zgłaszać z zachowaniem drogi służbowej – do Zarządu KŁF 
Lajkonik. Zgłoszenia takie mają charakter wyłącznie informacyjny. Zarząd podejmuje 
ostateczną decyzję, czy i w jaki sposób się do nich odniesie.


