KODEKS OBNAŠANJA
in skupnega interesa udeležencev regate Mirno
morje SLO

Mirno morje - flota miru in tolerance - je socialno-pedagoški proces, kar pomeni, da imajo v
vsakem primeru potrebe otrok in mladostnikov absolutno prednost pred željami po sprostitvi
in druženju ostalih udeležencev.
Zavedam se, da sem se priključil/a regati zaradi otrok in ne obratno.
Sprejemam 24-urno odgovornost za varstvo otrok in njihovo dobro počutje na regati.
Zavezujem se, da bom dostojno predstavljal/a projekt Mirno morje SLO (v nadaljevanju MM
SLO) v času trajanja mednarodnega projekta.
Zavezujem se, da bom vse morebitne težave, ki bi lahko nastale v času izvajanja projekta
znotraj ekipe MM SLO, reševal/a na odprt ter demokratičen način ter brez ogovarjanja
neprisotnih oziroma prenašanja odgovornosti na druge.
Zavezujem se, da ne bom zamujal/a ali se ne udeleževal/a aktivnosti in obveznosti, ki so
planirane in dogovorjene. V primeru neudeležbe/zamujanja nosim odgovornosti za posledice
sam in ne vodstvo MM SLO.
V primeru, da ne razpolagam z dovolj informacijami, ki so potrebne za uspešno izvajanje
programa in ki jih želim imeti ali jih pričakujem, se bom tudi sam/a potrudil/a, da te informacije
pridobim.
Zavezujem se, da bom zgled ostalim, se v času projekta vzorno obnašal/a in po svojih
najboljših močeh skrbel/a za vzorno obnašanje ostalih udeležencev regate, saj vsak incident
škoduje ugledu MM SLO.
Zavezujem se, da bom upošteval/a program MM flota miru, interni program MM SLO ter
navodila vodstva v času izvajanja projekta.
Zavezujem se, da bom upošteval/a uro prenehanja družabnih aktivnosti na jadrnici, določeno s
strani organizatorja (23.00), da bodo lahko vsi udeleženci regate mirno počivali.
Zavedam se, da lahko zaradi neupoštevanja KODEKSA in nalog, ki jih zahteva profil skiperja
oziroma koskiperja ali spremljevalca oziroma pomožnega spremljevalca, izgubim mesto v ekipi
MM SLO, ter bom zaradi tega prisiljen/a zapustiti projekt tudi v času njegovega izvajanja. V tem
primeru MM SLO ne nosi nobene materialne, kazenske ali moralne odgovornosti.

V Mariboru,

V________________, ______________

Mirko Wudler, vodja MM SLO

Ime in priimek (udeleženec MM SLO):
________________________________

___________________________________
Podpis:
________________________________

