CODI ÈTIC PER A LES ENTITATS I CLUBS ESPORTIUS
D’OLESA DE MONTSERRAT
Sobre les pràctiques directives de l’entitat:












Plantejar un projecte institucional on s’expliquin objectius i valors en defensa
dels principis del joc net.
Assumir que el joc net ha de tenir un pes cada cop més important en
l’estructura de l’entitat. No fomentar la importància del resultat de la competició
sobre qualsevol altre àmbit.
Establir normatives i codis de conducta que impliquin tota la comunitat, posant
especial interès en la difusió i el coneixement de totes les persones que formen
l’entitat.
Donar igualtat de tracte i oportunitats a tots els membres de l’entitat sigui quina
sigui la seva orientació, capacitat esportiva, situació social i personal i gènere.
Promoure la integritat i cohesió de tots els membres, facilitant la socialització de
les noves incorporacions.
No manifestar falta de respecte a algun dels membres de l’entitat.
Promoure el treball en equip, donant a totes les persones que conformen
l’entitat la possibilitat de sentir-se útils dins l’estructura.
No impedir la inscripció a l’entitat de cap persona i oferir sempre una opció
esportiva atractiva.
Atendre les peticions de de totes les persones que vulguin formar part de
l’entitat, sempre que s’ajustin a l’objecte que marquen els seus estatuts.

Sobre els valors i el foment d’una pràctica esportiva responsable:







No fer destacar els joves que actuen de forma individualista sobre els èxits i
esforços grupals.
No promoure la ridiculització del rival o manifestar-se públicament en contra
d’ells.
Davant faltes disciplinàries d’algun dels individus de l’entitat, actuar amb justícia
i responsabilitat. No es pot deixar córrer ni ser permissius amb actituds
intolerants.
Evitar la marginació, explícita o implícita, de qualsevol membre. Ser
especialment acurats amb l’assetjament psicològic.
Evitar valors, normes o pautes d’acció discriminatòries i intolerants.

Sobre l’ús i difusió d’informació en els canals de comunicació de l’entitat:


Ser responsables amb les xarxes socials. El que es publica ha de ser
consensuat i mai ha de trencar cap de les normes anteriors. No respondre a
provocacions.





Fer entendre a tots els membres de l’entitat la perillositat de les noves
tecnologies. Respectar la individualitat de totes les persones sempre que
respectin que formen part d’un conjunt.
Promocionar, a través de les xarxes socials, el lloc web i les noves tecnologies,
els comportaments que mereixen un reconeixement.

