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Rodziców i opiekunów 
  

         Klub uważa, że wszyscy powinny być traktowane z godnością i szacunkiem. Mobbing i 
molestowanie wszelkiego rodzaju nie tolerujemy, w jakiejkolwiek formie, w klubie 

         Klub uznaje i ceni różnice w tle i umiejętności i zapewnia równość szans dla wszystkich 
członków, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, obowiązków rodzicielskich, stan cywilny, 
rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne, niepełnosprawność, religię, poglądy polityczne 
lub wieku. 

         Nie używaj siły nie chcą dziecka do wzięcia udziału w lidze rugby.  

         Zachęcaj dziecko zawsze po to, aby grać w przepisach i szanować trofeum.  

         Nigdy nie ośmieszyć lub krzyczeć na dziecko do pomyłki lub przegranym meczu.  

         Naucz dziecko, że wysiłek i praca zespołowa są równie ważne jak zwycięstwo, tak, że wynik 
każdej gry jest akceptowana bez należytego rozczarowanie.  

         Nalegać na targi i dyscypliny play-nie tolerujemy nieczystej gry, oszukiwanie, faul, 
seksistowskie, rasistowskie języka lub cokolwiek obraźliwe o niepełnosprawności danej 
osoby. 

         Nie publicznie pytanie wyroku meczu urzędników i nigdy ich uczciwość.  

         Wartość i znaczenie trenerów-wolontariuszy i Administratorzy-dają swój czas, energię i 
zasoby umożliwiające dziecku grać ligi rugby na wózkach.  

         Wspierać wszystkie wysiłki, aby usunąć nadużycia słowne, fizyczne, seksistowskie i rasowej z 
ligi rugby.  

         Używanie języka faul, seksistowskie lub rasistowskie lub nie nękać, zawodników, trenerów, 
widzów lub nie odpowiadają urzędnicy.  

         Pamiętaj, gracze biorą udział dla ich przyjemność, nie należy do Ciebie.  

         Wyzwiska graczy lub trofeum nie jest dopuszczalne w jakiejkolwiek formie.  

         Okazywać szacunek dla przeciwników i odpowiadają urzędnicy.  

         Przyjmuje do wiadomości, dobre osiągi i fair play przez przeciwników, a także swój własny 
zespół.  

         Potępia stosowanie przemocy we wszystkich formach.  

         Nie wyśmiewają graczy, którzy popełniają błędy.  

         Nie podkreślają dobrze zarysowane znaczenie wygraną  

         Subs należy uiścić z góry raz w tygodniu w gotówce, co miesiąc przez DD lub zlecenia stałego 
lub corocznie przez Bacs  

         Cały sprzęt jest własnością miłości i nie należy pod żadnym pozorem bez uprzedniej 

pisemnej zgody od powierników. 
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Media społecznościowe  
         Pamiętaj, social media jest otwarte forum i nie akceptujemy następujące  

         Używanie języka faul, seksistowskie lub rasistowskie  

         Wyzwiska graczy lub trofeum  

         Dodawanie zdjęć w stosunku do klubu bez zgody squad/trenerów  

         Nie wyśmiewają graczy, którzy popełniają błędy.  

         Nie przecenić znaczenie wygranej 

         Wszystkie pomysły są mile widziane, jeśli masz jakieś pomysły na cele charytatywne prosimy 
o przesłanie ich do zespołu zarządzania, który przechodzi na powiernicy dla ich 
zatwierdzenia.  

         Doprowadził ten zespół do utraty zaufania lub jakichkolwiek uwag mogących doprowadzić 
zespół do utraty zaufania. 

  
  

Nieprzestrzeganie przez któregokolwiek z powyższych może prowadzić do postępowania 

dyscyplinarnego, podejmowane są będzie składać się z: 

Ustne upomnienie,  

Pisemne upomnienie,  

Zawieszenie do pierwszego pełnomocnika dostępne spotkania  

Wykluczenie z klubu  

Klub zachowuje prawo do pominąć żadnego z powyższych czynności, zależnie od 

okoliczności przestępstwa 

  

Zasady składania skarg i dyscypliny club jest dostępny na życzenie 

  

  

  

  

  

  


