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Północna Walia krzyżowców na wózkach Rugby League Football 

Club 

Klub, polityka bezpieczeństwa  
North Wales krzyżowców na wózkach Rugby League Football Club uznaje swoją odpowiedzialność 

dla zachowania dobrostanu każdego dziecka, młodego człowieka i wrażliwych dorosłych, który został 

powierzony jego opiece i zobowiązuje się do pracy w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska dla 

wszystkich jej członków.  

Dziecko czy młody człowiek jest ktoś w wieku poniżej 18 zaangażowanych w działalność klubu piłki 

nożnej. Wrażliwych dorosłych jest ktoś, kto może być w stanie dbać o siebie, lub być w stanie chronić 

siebie przed krzywdą lub eksploatacji.  

Zapisz się do polityki ochrony WRL/RFL (poprawiona wersja 2007) i popiera i akceptować deklaracji 

zasad zawartych w tym dokumencie.  

1 kluczowe zasady polityki ochrony WRL/RFL są następujące:  

• Dobra dziecka jest i zawsze musi być, • najważniejszym dla wszystkich dzieci, młodzieży i dorosłych 

wymagających opieki mają prawo do ochrony przed krzywdą, bez względu na ich wiek, pochodzenie 

etniczne, płeć, specjalne potrzeby, niepełnosprawności, klasy lub pochodzenie społeczne , religię, 

orientację seksualną, stan cywilny, kolor lub przekonań politycznych. • Wszystkie podejrzenia i 

zarzuty nadużycia lub złych praktyk będą traktowane poważnie i odpowiedział szybko i odpowiednio  

3. potwierdzamy, że każde dziecko czy młody człowiek lub wrażliwych dorosłych, który odgrywa lub 

uczestniczy w rugby league powinny mieć możliwość wzięcia udziału w środowisku przyjemne i 

bezpieczne i chronione przed złych praktyk i nadużyć. Jest to odpowiedzialność za każdy dorosły 

zaangażowanych w naszym klubie.  

4. klub Rugby League ma pewną rolę do odegrania w ochrony dobrostanu wszystkich dzieci, 

młodzieży i dorosłych wymagających opieki przez chroniąc je od szkody fizycznej, seksualnej czy 

emocjonalne i zaniedbania lub zastraszanie. Jest to zauważyć i przyjął, że polityka ochrony WRL/RFL i 

związanych z nim rozporządzeń stosuje się do wszystkich w rugby league czy w charakterze płatnego 

lub dobrowolne. Oznacza to, czy jesteś Wolontariuszem, oficjalnych meczu, pomocnika, trener, klub 

urzędowych lub medyczny personel.  

5. możemy poprzeć i przyjąć politykę ochrony WRL/RFL na rekrutacji wolontariuszy i pracowników i 

będzie postępować zgodnie z procedurami rekrutacji zgodnie z tą polityką i podsumowane poniżej:  

• Rozwijać opis zadania lub roli • profil jako minimum spotkać się i porozmawiać z wnioskodawców i 

gdzie możliwe przeprowadzenie rozmów przed powołujący • wniosek i śledzić dwa odwołania przed 

powołujący • Zastosuj dla ujawnienia Enhanced CRB WRL/RFL, w przypadku gdy jest to właściwe 

zgodnie z polityką WRL/RFL  
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Wszystkie bieżące ligi Rugby Club, które członkom bezpośredni dostęp do dzieci, młodzieży i 

dorosłych wymagających opieki będą musieli ukończyć CRB Enhanced ujawnienie przez jednostkę 

WRL/RFL CRB.  

Przyjmuje się, że WRL/RFL ma na celu zapobiec osób z wywiadem istotnych i znaczących, obrażając z 

konieczności kontaktu z dziećmi, młodzież i dorosłych wymagających opieki i zapobiec ich o 

możliwość wpływania na politykę lub praktykę z dziećmi lub młodych ludzi. Jest to, aby uniknąć 

bezpośrednie szkody fizyczne lub seksualne dzieci lub młodzież i dorosłych wymagających opieki oraz 

zminimalizować ryzyko oporządzanie konia w ramach ligi rugby.  

     

. klub ligi Rugby obsługuje WRL/RFL gwizdek wieje polityki. Osobę dla dorosłych lub młodych z 

obawy o kolega może gwizdać cios kontaktując się z WRL/WRL/RFL ochrony zespołu (patrz szczegóły 

poniżej).  

7. klub ligi Rugby wyznaczył Club dobrostanu oficer (CWO) zgodnie z WRL/RFL roli profilu. CWO 

weźmie udział w szkoleniu, zgodnie z definicją w WRL/RFL ochrona strategii edukacji i szkoleń. CWO 

jest pierwszym punktem kontaktu dla wszystkich club członków oraz rodziców/opiekunów dotyczące 

obawy o dobro dziecka lub młody osoba lub osoby starszej. CWO będzie znał procedury odnoszące 

się wątpliwości i będzie odgrywać aktywną rolę w zwiększaniu świadomości złych praktyk i nadużyć 

wśród członków klubu.  

8. przyjmuje do wiadomości i popiera WRL/RFL anty nękaniu polityki. Znęcanie się wszelkiego 

rodzaju jest nie do przyjęcia w naszym klubie. Jeśli znęcanie się wystąpić, wszystkich graczy lub 

rodziców/opiekunów powinno być możliwe, aby mówić i wiedzieć, że znęcanie się będą 

rozpatrywane niezwłocznie. Zdarzenia muszą zostać zgłoszone do CWO i w przypadku poważne 

znęcanie lub dorosłych na dziecko zastraszanie do zespołu ochrony WRL/RFL.  

9 poszanowanie kodeksu postępowania dla trenerów, zawodników, urzędników, 

rodziców/opiekunów, urzędników i trenerów zostało wdrożone przez The Rugby League Club. Klub 

ma uczciwe procedury dyscyplinarne i jasnych sankcji do czynienia z jakichkolwiek nieprawidłowości 

w klubie poziom i możliwość potencjalne sankcje, które mogą być stosowane przez lig lub WRL/RFL  

bardziej poważne okoliczności. Wszystkich przyszłych członków jest informowany o tych kodów.  

10. dodatkowych porad w sprawach ochrony można uzyskać od:  

NSPCC dziecko ochrony 24 godzinna infolinia 0808 800 5000  

Zespół ochrony RFL na 0844 477 7113 opcja 6 lub wysyłanie wiadomości e-mail do 

safeguarding@RFL.uk.com lub pisząc do zespołu ochrony RFL, Red Hall, Red Hall Lane, Leeds, LS17 

8NB. Porady ogólne jest dostępny w www.RFL.uk.com. 

jest dostępny w www.RFL.uk.com 


