SCOALA ROMANA DE SCHI

ASOCIATIA NATIONALA A SCOLILOR DE SCHI DIN ROMANIA

CODUL DEONTOLOGIC
AL MONITORULUI DE SCHI, SNOWBOARD
ŞI SPORTURI DE ALUNECARE PE ZĂPADĂ

1. Monitorul de schi, prin profesia pe care o practică – activitate sportivă şi de educare – are ca scop
formarea unui comportament corect pe pârtie şi în ambientul natural. Cei care profesează trebuie să
respecte legile statului dar şi hotărârile emise la nivelul activităţii publice locale.
2. Normele deontologice se aplică tuturor monitorilor in exerciţiu, atât în raporturile dintre ei cât şi cele
dintre aceştia şi terţi.
3. Înafara graniţelor ţării monitorul de schi se supune normelor interne respective şi legislaţiei statului
pe teritoriul căruia se află. Aceeaşi atitudine o va avea şi monitorul de schi, cetăţean străin, aflat pe
teritoriul României, potrivit legislaţiei internaţionale.
4. Atât în exercitarea profesiei, cât şi în particular, monitorul de schi trebuie să dea dovadă de o înaltă
ţinută profesională şi morală, fiind un exemplu pentru cei de a căror educaţie se ocupă.
5. Profesarea meseriei de monitor obligă respectarea normelor şi implică competenţă în concordanţă
cu natura serviciului acceptat. Monitorul de schi are dreptul să refuze acele atribuţii care depăşesc

graniţele pregătirii sale profesionale sau pe cele care ar afecta desfăşurarea activităţii de monitor în
condiţii optime.
6. Orice monitor de schi / snowboard are obligaţia de a asimila noi cunoştinţe utile şi de a şi le
îmbunătăţii, referitor la tehnică, didactică şi metodică. Aceasta va contribui la creşterea calităţii sale
profesionale cât şi la o mai bună pregătire a celor ce doresc să-şi însuşească cunoştinţele în domeniu.
7. Monitorul de schi trebuie să poarte obligatoriu stema şcolii la care îşi desfăşoară activitatea.
8. Monitorul de schi trebuie să respecte tarifele stabilite şi să nu facă concurenţă neloială.
9. Aşa cum s-a precizat anterior, şi înafara serviciului, monitorul trebuie să aibă o ţinută morală demnă
de meseria pe care o practică.
10. Raportul dintre monitorul de schi şi elevi trebuie să se bazeze în fiecare moment al procesului
pedagogic pe principii fundamentale de stimă, încredere şi corectitudine. El nu trebuie să compromită
prestigiul monitorilor sau al Şcolii de Schi.
11. Monitorul de schi trebuie să dea dovadă de siguranţă în timpul orelor, să protejeze şi să încurajeze
elevul, iar toate acestea să fie în concordanţă cu normele stabilite, norme care îi conferă prestigiul şi îl
clasifică la categoria de care răspunde.
12. Monitorul are obligaţia asigurării şi evitării riscurilor în timpul orelor.
13. Monitorul de schi poate fi înlocuit de către un alt coleg care, atunci când este chemat trebuie să
asigure formalităţile necesare înlocuirii după o amănunţită şi prealabilă informare referitor la modul şi
etapele în care s-au desfăşurat cursurile până în momentul înlocuirii.
14. Absenţa de la servici sau chiar întârzierea reprezintă încălcarea îndatoririlor profesionale. În aceste
situaţii se aplică sancţiuni disciplinare.
15. Monitorul de schi are obligaţia de a respecta directivele şi regulamentele de ordine interioară a
şcolii la care activează.
16. Un eventual comportament neadecvat manifestat de către monitorul de schi trebuie imediat
semnalat. Aceasta pentru că atitudinea monitorilor de schi trebuie să fie în concordanţa normelor
impuse.
17. Aderarea la asociaţie presupune colaborare şi respectarea regulilor acesteia. Participarea la adunări
este benefică în sensul în care în cadrul acestora se poate semnala orice problemă legată de profesie.
18. Din punct de vedere profesional monitorul de schi trebuie să se implice efectiv. Trebuie să fie
vigilent, respectuos, să aibă spirit de colegialitate, acestea aducând la îmbunătăţirea calităţii activităţii.
19. Raporturile de muncă dintre monitori trebuie să se bazeze pe loialitate iar munca prestată de
aceştia să ducă la creşterea prestigiului meseriei.
20. Monitorul de schi nu trebuie să-şi discrediteze colegii pentru obţinerea de beneficii.

21. Monitorii de schi atestaţi nu trebuie să tolereze desfăşurarea de activităţi specifice profesiei de
către monitori neatestaţi. În această situaţie se recomandă informarea autorităţilor competente.
22. În timpul cursurilor monitorul de schi nu trebuie doar să însoţească elevul ci să se şi implice efectiv
în predarea cursului de schi. Folosirea unui titlu profesional în lipsa unui document reprezintă
practicarea unei meserii fără drept şi se supune sancţiunilor potrivit legislaţiei în vigoare.
23. Monitorul agresat de către un alt monitor este obligat să anunţe imediat în scris asociaţia.
24. În eventualitatea în care un monitor de schi are intenţia de a acţiona în judecată un alt coleg, un
terţ sau şcoala unde îşi desfăşoară activitatea, acesta este obligat ca în prealabil să anunţe asociaţia
monitorilor de schi despre demersurile respective.
25. Cel care îşi desfăşoară activitatea în cadrul şcolii de schi se supune normelor acesteia.
26. Şcoala de schi şi monitorul reprezintă două instituţii distincte şi independente care trebuie să
asigure respectarea legilor şi normelor adoptate la nivel local. Atât între monitori cât şi între şcoli
trebuie să existe o comunicare adecvată, în vederea respectării orarului legal, al turismului legal
referitor şi la orarul transportului pe cablu. În cazul în care activitatea şcolii nu se poate desfăşura în
condiţii optime din cauza acestor tipuri de probleme, şcoala trebuie să comunice şi să-şi coordoneze
activitatea cu celelalte şcoli. Pentru comunicare şi colaborare este necesar să existe informare.
27. Şcoala de schi nu trebuie să recunoască activităţile care nu sunt sub tutela ei şi nu garantează
profesional activităţile care nu sunt în programul şcolii. În acest sens este benefică colaborarea cu
autorităţile locale vizând adoptarea de hotărâri care să înlesnească activitatea monitorilor de schi,
dezvoltarea şcolilor, pentru dezvoltarea turismului pe plan local.
28. Între monitorul de schi şi autorităţi trebuie să existe o atitudine reciprocă de respect.
29. Şcoala trebuie să promoveze interesele sale generale ale siguranţei practicării schiului, să participe
la acţiunile turistice profesionale ale staţiunilor de iarnă şi a asociaţiei monitorilor de schi.
30. Nu se aplică nici o măsură disciplinară fără ca în prealabil persoana în cauză să fie audiată de către
comisia de disciplină a asociaţiei monitorilor de schi. În caz de rezoluţie nefavorabilă a comisiei de
disciplină cel vizat are drept la recurs. Recursul trebuie să fie motivat, la acesta se anexează declaraţiile
comisiei de disciplină. Hotărârea din recurs se emite în baza unei proceduri stabilite anterior, ca şi
procedura recursului în sine.
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