ПРАВИЛA ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА МЕДИЦИНИЈАДЕ

Правилима понашања учесника Медицинијад су дефинисана дужности и обавезе студената
факултета учесника (у даљем тексту учесника) на спортско-едукативној манифестацији
“Медицинијада”
Сви учесници ове манифестације дужни су да поштују одредбе овог документа. Свако
непоштовање овог документа бице санкционисано од стране Организационог одбора, а у
циљу заштите спортског, пословног и академског угледа факултета учесника.
Сваки потписник овог документа прихвата одговорност за дела која сам начини, као и за
поледице која она могу проузроковати.

1. ПОНАШАЊЕ У ОДНОСУ НА ЈАВНОСТ
Општи етички кодекс
А.) Сваки учесник је дужан да у било које време и на било којем месту штити углед, спортски и
етички интегритет факултета учесника.
Б.) Нико од учесника не може себе ни факултет представљати у јавности у областима за које није
компетентан и уколико од одговарајућих тела студентског организовања није добио одобрење или
овлаштење. Свако другачије понашање у јавности сматраће се нарушавањем овог документа.

2. ПОНАШАЊЕ УЧЕСНИКА ПРЕМА РАДНИМ ОБАВЕЗАМА, МАТЕРИЈАЛНИМ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИМ ВРЕДНОСТИМА ФАКУЛТЕТА УЧЕСНИКА
Опсти етички кодекс
А.) Учесници су дужни да свесно и марљиво извршавају своје радне обавезе, остварујући
заједничке и своје појединачне циљеве, ради којих су се пријавили да учествују на
“Медицинијади”. Свако другачије понашање учесника сматраће се грубим нарушавањем
спортских, пословних и других радних обавеза и биће санкционисано од стране Организационог
одбора и одговарајућих органа матичних факултета.
Посебна правила понашања према спортским и другим радним обавезама, материјалним и
нематеријалним вредностима факултета учесника, чије се грубо нарушавање санкционише:
*Учесници су дужни да на време обављају своје спортске и друге дневне обавезе.
*Учесници су дужни да на време долазе на утакмице и састанке и заврше их по предвиђеном
временском редоследу.
*Учесници су дужни да спортске и друге радне задатке, предвиђене планом и програмом
“Медицинијаде” (везано за утакмице и састанке), обаве савесно, стручно и успешно у за то
предвиђеном року.

*Учесници су дужни да на “Медицинијади” имају одговарајући лични изглед и да се пристојно
облаче.
*Учесници су дужни да се пристојно и културно понашају према другим учесницима, према
својим колегама, спортским и пословним партнерима и другима са којима долазе у спортски и
пословни контакт.
*Учесницима се строго забрањује прекомерена употреба алкохола.
*Учесницима се строго забрањује употреба наркотичких средстава.
*Учесницима се строго забрањује изазивање нереда и физичких обрачуна у месту боравка и на
месту такмичења. (галама, псовање, вредјање других чланова).
*Учесници су дужни да чувају, одржавају и држе у исправном стању спортску опрему, реквизите и
друга материјална добра организатора “Медицинијаде”.
*Учесници су дужни да спортске и друге објекте као и своје место боравка држе чистим.
Забрањују се строго: пљување у кругу спортских терена, смештајних и других објеката, остављање
ђубрета, отпадака и других нехигијенских предмета на местима изван за то одређеног простора, и
сл.
*Учесницима се забрањује: напуштање и ометање такмичења и састанака на било који начин, као
и ометање других учесника у извршавању својих спортских и других радних обавеза.
*Учесницима се забрањује оговарање, вређање, подцењивање, омаловажавање других учесника, а
нарочито верска, класна, национална, расна и полна дискриминација.

3.ПОНАШАЊЕ У ОДНОСУ НА ДРУГЕ УЧЕСНИКЕ И КОЛЕГЕ
Општи етички кодекс
А.) Сви учесници чине јединствену целину. Међусобни односи учесника и колега морају да буду у
границама чувања сопственог и туђег интегритета, уважавања знања и способности других
чланова и поштовања туђег права на успех.
Б.) Ради остваривања општих интереса учесници су дужни да пружају колегијалну помоћ, у
границама својих могућности и способности, другим учесницима.
Посебна правила понашања, у односу на друге учеснике и колеге
*Сваки учесник је дужан да поштује одредбе Правилника организованог спортског такмичења
студената медецине и сродних факултета Медецинијада, нормативне акте и друга правила
понашања које прописују факултети учесника, затим законе везане за правила учешћа на
“Медицинијади”, као и опште и посебне пропозиције такмичења.
Учесници у том смислу се обавезују да неће саветовати, охрабривати или наводити друге да
нарушавају одредбе поменутих аката и норми.

