ميثاق
نظرا ألننا نحب  Upsportواألجواء التي تصاحبنا أثناء الجلسات ،فإليكم
بعض األكواد التي يجب إحرتامها حتى نستمر عىل هذا النحو:
أهالً ! إىل اللقاء !

الفريق !

فل ُنلق التحية عىل بعضنا البعض عندما نصل
وعندما نغادر  -حبذا لو كان ذلك بإبتسامة
عريضة (عىل األقل عند املغادرة) )-:

نحن عبارة عن فريق ،فلنحرتم املساواة والتنوع الخاص
مبجموعتنا .والننىس الرتحيب بـ „الوافدين الجدد“.
ولنتذكر دامئاً أننا م ًعا ملامرسة الرياضة؛ (فكل ما هو
بعيد عن ذلك فلندعه جانبا)

قميص مناسب !

الروح الرياضية والنزاهة !

فلنأت مبالبس رياضية مناسبة.
أفضل مالبسنا وأحذيتنا فلتبقى
يف املنزل (بإستثناء النزهات) ؛)-

نلعب جمي ًعا م ًعا  -فتيات وفتيان  ،أقوياء وأقل قوة  ،إلخ.
فلنحرتم زمالئنا يف الفريق وفريق الخصم وكذلك قواعد
اللعبة.

اإلحامء وقاية !

خلينا دوماً زين !

خالف ذلك هناك خطر اإلصابة؛
قبل أي جلسة نقوم باإلحامء
والتمدد بشكل صحيح.

عىل الرغم من أن يف بعض األحيان قد تكون اللعبة
ساخنة وقد يحصل بعض التوتر  ،إال أننا مطالبني
بالحفاظ عىل برودة األعصاب ،وأال ننزعج  ،وال نَشْ ُتم.
بإختصار  -خالل املباراة فلنحافظ عىل هدوئنا ،ولنتحىل
ب الروح الرياضية .

املعدات الرياضية !

التواصل !

يتم إقراض جميع املعدات الالزمة
من قبل  .Upsportفلنعتني بها حتى
نتمتع بها لفرتة أطول؛ عند نهاية كل
حصة فلنقم بإعادتها إىل مكانها.

املرجو التواصل عرب مجموعات الواتسا ب �Whats
( Appوليس من خالل الحسابات الخاصة) حتى يكون
الجميع عىل دراية .وال ننىس أن نعلن عن قدومنا (أو
عدمه) قبل  6ساعات عىل األقل.

املاء املاء !

فلنتحدث مع بعضنا !

من املهم أن نُبقي جِ سمنا رطباً .لذلك
فل ُن ِ
حض زجاجة املاء الخاصة بنا.
حتى لو كنا نشارك مع بعضنا الكثري ،فال
داعي ملشاركة قنينة املاء خاصتنا ؛)-

خالل املباريات عند أداء الفريق الجيدة ،وحتى يف
حالة حدوث مشكل أو رصاع.
فإذا كانت هناك مشكلة ما ،فهناك دامئاً حل.
فلنتحدث (كمجموعة أو للمتطوعني).

النظافة !

نحرض يف الوقت املحدد !

املرجو إحرتام القواعد الصحية والنظافة.
لو (ال سمح الله) مرض أحدنا  -فمن األفضل
أن يبقى يف املنزل (وأن يبلغ املجموعة بذلك).

مكان كل واحد منا يف الفريق مهم جداً ،إذا تأخر أحدنا
فإن الفريق يبقى غري كامال .فلنسعى للحضور يف
الوقت املناسب (وإذا تأخرنا  ،نُ ْعلِم املجموعة).

