بعض قواعد البستنة الهامة
1.

يرجى مشاركة جميع أعضاء الحديقة في مختلف االنشطة
مثال :حمالت السماد
العمل والصيانة في قطعة االرض
المساعدة في توزيع المياه للسقي
اصالح و صيانة أدوات البستنة
ترتيب غرفة معدات العمل

2.
يجب على أألعضاء حضور العديد من إجتمعات الحديقة ٬كل جمعة من الساعة  ٥مسا ًءا يلتقي
أعضاء حديقة " فريدنسكارتن" و ذلك من شهرمارس الي شهر أكتوبر٠ومن المنتضر المشاركة على
األقل مرّة واحدة في الشهر

3.
يجب العناية بقطعة الخاصة بك و اال عليك باعادتها للجمعية .وكذلك اليجوز زيادة مساحة االرض
.الخاصة بك

4.
ال يجوز الجني اال من حديقتك و يستثنى اذا سمح لك صاحب االرض وكذلك اذا كان هناك تبادل
.النبتات بين االعضاء

5.
يجب على االولياء مراقبة اطفالهم في الحديقة فال يسمح بدخولهم في غرفة معدات العمل والاقترابهم
)من المنحلة بدون مرافقة االهل( خطر االصابة بجروح
6.

قبل اقامة شواء أو احتفال في الحديقة يجب ابالغ المكتب ) تسجيل االسم ؛التاريخ والوقت
 info@internationale-gaerten.deالعنوان البريدي

7.

ال يسمح باستخدام مواد حماية النبتات السامة  ٬نحن نستعمل المواد العضوية )طبيعي( لسماد
االرض

8.
استعمال مياه السقي باعتدال ٬استعمال الماء من الحاوية الخاصة بك وعند فراغها يمكنك أخذ الماء من
الحاوية الكبيرة ( 0111لتر ) ويمنع صب الماء من الحاوية الكبيرة في الحاوية الخاصة بك

9.
يجب ضمان حاويات المياه و البرك والجدران و االسوار لتفادي الخطر على االطفال ومنعهم من
السقوط فيها

10.
يجب أخذ معكم دائما نفايكم وفظالتكم

11.
على حديقتك يمكنك فقط الزراعة ٬تربية الحيونات ال يسمح بها وكذلك بناء االكواخ وال مكنات الجلوس
اال بعد ابالغ الجمعية

12.
يجب عليك تنظيف المعدات بعد استعمالها حتى ال يحصل وجود أوساخ و تراب في غرفة المعدات .في
حال تعطل أو ضياع هذه االدوات يرجى ابالغ الجمعية

13.
فصل كل قطع االراضي عن بعضها بواسطة مسارات وطرق
ثالث طلبات
يرجى التعامل الطيب مع بعضنا البعض 0
يرجى التحدث مع بعضنا البعض حتى عند الخصومات و التعارض 2
تقديم االقتراحات خالل االجتمعات في الحديقة و تنفيذها من طرف االعضاء 3

