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Północna Walia krzyżowców na wózkach Rugby League Football Club  

Klub walki to! polityki  
North Wales krzyżowców na wózkach Rugby League Football Club uznaje swoją odpowiedzialność, 

zgodnie z zasadami walki to!  

Zero walki – Zero tolerancji  

Klub ma politykę zerowej tolerancji dla rasizmu w jakiejkolwiek formie  

Pierwsze walki - zasady  

• Klub zobowiązała się do zapewnienia graczy, widzów, pracowników i wolontariuszy może cieszyć 

się środowisko wolne od dyskryminacji i rasizmu i otrzymał pisemne zasady, przepisy i warunki w 

miejscu do tego zobowiązania.  

Drugie zajęcia – komunikacja  

• Klub otrzymał nominację starszego członka personelu lub oficer odgrywać wiodącą rolę na swoich 

polityk na rzecz równości rasowej i opublikował swoją politykę ziemi oraz inne dokumenty, które 

wspierają zaangażowanie klubu.  

Osoba ta jest  

• Klub zobowiązuje się również do komunikacji za pomocą wszelkich dostępnych środków w ramach 

zarzutu jego anty rasizm stanowisko tym program & tablicy ogłoszeń i anonsów PA.  

Trzeciej walki – zapobieganie  

• Klub zobowiązuje się do zapobieżenia widzów, którzy biorą udział w rasistowskie śpiewy, nadużycia 

lub molestowanie z meczów uczestniczy w ich podstawy i zapewni, że każdy widz, który bierze udział 

w rasistowskie, śpiewanie, nadużycia lub molestowania jest wyrzucana z ziemi - gdzie nie można 

zidentyfikować osoby ostrzeżenia powinny być wydawane z ostateczną sankcją, że mecz jest 

przerwany.  

• Klub zobowiązuje się także do podjęcia konkretnych działań zgodnie z zasadami klubu przeciwko 

graczom, urzędnikom i widzów, którzy angażują się w śpiewanie rasistowskich lub nadużycia lub 

molestowania  

Czwarty walki – Edukacja i procedur  

• Klub będzie przyjęcie deklaracji praw własności WRFL i upewnij się, że szkolenia równości i 

różnorodności jest dostarczana do wszystkich odpowiednich pracowników.  
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Piąty Tackle – partnerstwo i różnorodności  

• Klub podejmie się współpracy przy ich starań BME (czarny i mniejszości etnicznych) liderów 

społeczności, grupy, agencje i mediów, którzy dążą do promowania świadomości, pochodzenie 

etniczne i powiązanych integracji oraz zwalczania rasizmu i do Upewnij się, że strategie rozwoju 

odzwierciedlają potrzebę zachęcać do udziału w lidze Rugby przez wszystkie społeczności, w tym 

czarne i mniejszości etnicznych 

Szósty Tackle – wynik  

• Klub jest zaangażowana w zapewnienie Rugby League to gra naprawdę włącznie, 

bezkompromisowy, dla rodzin z dziećmi. 

 


