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Lokalizacja i trener 

 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 czynnym i zapewnia równość szans dla wszystkich 

członków, niezależnie od tego od płci, orientacji seksualnej, obowiązków rodzicielskich, 

stan cywilny, rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne, niepełnosprawność, religię, 

poglądy polityczne lub wieku. 

 Dołożyć wszelkich starań, aby rozwijać własne umiejętności, jeśli chodzi o umiejętności, 

technika, taktyka 

 Dołożyć wszelkich starań, aby rozwijać graczy w swoje sportowe umiejętności, jeśli 

chodzi o umiejętności, technika, taktyka, wytrzymałość i Opis reguł gry. 

 Zawsze traktują graczy z należytym szacunkiem przez cały czas  

 Zestaw ten pozytywny przykład dla innych, szczególnie młodych zawodników i gazetki i 

wspieranie współzawodnictwa. Nie przecenić się wygranej 

 Należy unikać wszelkich form gamesmanship biednych i marnowania czasu. 

 Zawsze brać pod uwagę dla najlepszych interesów gry. 

 Nie używać języka faul, seksistowskie lub rasistowskie lub nękania graczy, trenerom lub 

meczu. 

 Znać i przestrzegać przepisów, zasad i ducha gry i zasad konkurencji. 

 Zaakceptować sukcesu i niepowodzenia, zwycięstwa i porażki, jednakowo. 

 Leczeniu przeciwników z należytym szacunkiem przez cały czas, bez względu na wynik 

gry. 

 Przyjęcia decyzji urzędników mecz bez protestu. 

 Unikaj słów lub akcje, które może wprowadzać w błąd oficjalny mecz. 

 Pokaż należnego szacunku do trofeum. 

 Pokaż należnego szacunku dla zespołu urzędników opozycji. 

 Pokaż należne w odniesieniu do interesów kibiców z własną drużynę i opozycji 

 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. Ostateczną decyzję o wszelkich postępowań dyscyplinarnych są 

dokonywane przez powierników. 

Zasady składania skarg i dyscypliny club jest dostępny na życzenie 
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Przeczytałem personel/trenerów kodeksu postępowania i w pełni 

zgadza się na to i że Niezastosowanie się do tego kodeksu 

postępowania może uczynić mnie postępowaniu dyscyplinarnemu 
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