REGULAMIN FORUM
FORUM.GERMANIN.PL
Poniższy regulamin dotyczy forum serwisu Germanin.pl znajdującego się pod adresem forum.germanin.pl.
Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Administrator forum zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich
opublikowania.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Poniższy regulamin określa zasady świadczenia usługi przez Germanin.pl polegającej na
umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego uczestnictwa na forum dyskusyjnym strony Germanin.pl
znajdującym się pod adresem forum.germanin.pl.
2) Dostęp do forum mają wszyscy użytkownicy Internetu.
3) Rejestracja użytkownika jest darmowa i wiąże się z zaakceptowaniem regulaminu forum.
4) Niedopuszczalne jest publikowanie treści:
a. nawołujących do nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie lub treści
b. stojących w sprzeczności z polskim prawem
c. stanowiących przekaz reklamowy
5) Zakazuje się:
a. prowadzenia prywatnych wojen na forum
b. wszelkich przejawów chamstwa
c. używania takiego samego awatara, jaki posiada administrator lub moderator
d. stosowania przekleństw i wulgaryzmów (z wyjątkiem prośby o ich przetłumaczenie)
e. umieszczania zdjęć powszechnie uznanych za obraźliwe (np. pornografia).
6) W celu zachowania przejrzystości forum jego uczestnicy zobowiązani są do:
a. nieduplikowania postów i tematów
b. nadawania nowym wątkom przejrzystych tytułów
c. nieużywania wielkich liter w tytułach wątków (chyba, że z zasad pisowni wynika inaczej)
d. formułowania myśli zwięźle i przejrzyście oraz unikania błędów ortograficznych. Skrótów i
alternatywne formy słów mogą zostać użyte tylko wtedy, gdy są pospolite.
7) Zanim założysz nowy temat, samodzielnie przejrzyj forum w poszukiwaniu odpowiedzi - jest bardzo
możliwe, że Twoje pytanie było już wcześniej zadane. Zwróć szczególną uwagę na przyklejone
tematy, skorzystaj również z wyszukiwarki. Pamiętaj, aby precyzyjnie zadawać swoje pytania!
8) Wątki, które są niezgodne z tematyką danego forum, będą przenoszone do odpowiednich działów,
zamykane lub całkowicie usuwane.
9) Treść tematu powinna świadczyć o jego zawartości.
10) Na Forum nie można zamieszczać reklam promujących inne fora.
11) Osoby działające na niekorzyść forum zostają natychmiastowo usunięte z listy użytkowników forum.
12) Jeśli Twój post niczego nowego nie wnosi do dyskusji (np. krótkie aprobaty typu „No właśnie!”), nie
zamieszczaj go. Zawsze staraj się uzasadnić swoje zdanie.
13) Przypadki łamania prawa będą zgłaszane właściwym służbom. Użytkownicy ponoszący
odpowiedzialność będą łącznie z ich postami usuwani z forum.
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II.

III.

ROLA ADMINISTRATORA I MODERATORÓW
1) Moderatorzy i administrator mają prawo do usunięcia postu, który obraża w dowolny sposób innych
użytkowników.
2) Administrator i moderatorzy mają prawo do zamknięcia tematu w przypadku, gdy jego autor uzyskał
odpowiedź na pytanie lub dyskusja odbiegła od początkowych założeń.
3) Moderatorzy forum mają prawo do korekty, zmian lub usunięcia z forum dowolnego wpisu bez
podania uzasadnienia.
SPECJALNE UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA
1) Administrator ma prawo zmienić regulamin.
2) Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane posty na forum.
3) Administrator ma prawo usunąć daną osobę z forum bez podania przyczyny.
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