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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 swoje sportowe umiejętności, jeśli chodzi o
umiejętności, technika, taktyka, wytrzymałość i Opis reguł gry.
Dać maksymalnego wysiłku i dążyć do optymalnej wydajności podczas gry, nawet jeśli
jego zespół jest w pozycji, gdzie osiągnięto już pożądany wynik.
Zestaw pozytywny przykład dla innych, szczególnie młodych zawodników i kibiców.
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.
Opierać się wszelkim pokusom zakazanych substancji lub użyć zakazanych technik.
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.
Przestrzegać zaleceń ich trener i urzędników, pod warunkiem że nie są one sprzeczne
duch ten kod.
Pokaż należnego szacunku dla zespołu urzędników opozycji.
Pokaż należne w odniesieniu do interesów kibiców z własną drużynę i opozycji
Wartość i znaczenie trenerów-wolontariuszy i Administratorzy-dają ich czasu, energii i
zasobów, aby umożliwiać ty wobec grać ligi rugby na wózkach.
Napisy do zapłacenia z góry raz w tygodniu w gotówce, co miesiąc przez DD lub zlecenia
stałego, 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, że media społecznościowe to otwarte forum i NIE będziemy akceptować
następujących









Używanie wulgarnego, seksistowskiego, homofobicznego lub rasistowskiego języka.
Słowne znęcanie się nad zawodnikami, wolontariuszami, personelem lub sędziami
meczowymi.
Dodanie zdjęć w odniesieniu do klubu bez zgody drużyny / trenerów .
Nie wyśmiewaj graczy, którzy popełniają błędy..
Nie przeceniaj znaczenia wygranej .
Doprowadzenie zespołu do zepsucia lub wszelkie komentarze, które mogą doprowadzić do
zepsucia zespołu.
Doprowadzenie do obawy organów zarządzających lub sportu lub jakichkolwiek komentarzy,
które mogą doprowadzić do obawy organów zarządzających lub sportu.
Udostępnianie postów na stronach klubowych mediów, które mogą naruszać którekolwiek z
powyższych

Powyższa lista nie jest wyczerpująca, jeśli nie masz pewności, nie publikuj

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 graczy kodeksu postępowania i w pełni zgadza się na to
i że Niezastosowanie się do tego kodeksu postępowania może uczynić
mnie odpowiedzialność dyscyplinarną
Podpis:....................................................................................

Pełna nazwa:....................................................................................

Data:...............................................................................................
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