
Regulamin serwera Discord:

1. Zakaz obrażania graczy, poniżania, grożenia, nękania, 
zastraszania, wymuszania.
2. Zakaz zaśmiecania chatu (flood, spam, pisanie capslockiem, 
spamowanie, przeklinanie)
3. Zakaz przeklinania, przeszkadzania oraz obrażania innych na 
kanałach głosowych.
4. Zakaz reklamowania innych serwerów, stron, forów itp. (tyczy 
się to również statusu użytkownika)
5. Zakaz proszenia o rangi.
6. Zakaz obrażania uczuć religijnych.
7. Zakaz publikowania treści pornograficznych, wulgarnych, 
rasistowskich, związanych z propagowaniem uzależnień, 
antysemityzmu, faszyzmu oraz innych szerzących nienawiść treści 
(tyczy się to również avatarów oraz pseudonimów).
8. Zakaz obrażania serwera.
9. Zakaz podszywania się pod administrację i graczy
10. Zakaz wzmiankowania administracji bez ważnego powodu.
11. Zakaz zaśmiecania kanałów tematycznych (tj. pomoc).
12. Zakaz puszczania piosenek z dużą ilością przekleństw.
13. Ogólny zakaz nagrywania bez pozwolenia.
14. Zakaz puszczania muzyki na kanałach publicznych, kanałach do 
kontaktu z administracją.
15. Kanały prywatne, które nie są aktywne od 7 dni są usuwane.
16. Administracja ma zawsze racje.
17. Na serwerze nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Aczkolwiek 
jeżeli członkowowie na kanale w którym jeden z rozmówców działa 
na niekorzyść serwera lub też jego działanie nie wykażą 
zainteresowania ze swojej strony. Mianowicie nie zgłoszą 
delikwenta dla administracji, wtedy też mogą zostać również 
pociągnięci do odpowiedzialności.
18. Zakaz marnowania i zawracania * adminowi .
19. Komendy botów należy wykonywać wyłącznie na kanale do tego 
wyznaczonym.
20. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w 
każdej chwili.
21. Administracja ma prawo wejść na kanał prywatny bądź Max (x) w
celu skontrolowania graczy.

Pamiętaj! - Często najpierw upominamy, dopiero potem przechodzimy
do działania!

Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o zmianie regulaminu
użytkownicy mogą zostać powiadomieni poprzez umieszczenie

adnotacji o zmianach w regulaminie.

Ogólne kwestie etyczne, oraz obowiązki administracji są zawarte w
tym temacie:

https://screskill.com/showthread.php?tid=49



Jeśli zauważysz, ze gracz łamie regulamin, napisz skargę na forum
popierając ją odpowiednimi dowodami.

Admin jest tylko człowiekiem i może czegoż nie zauważyć!
Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Każda próba ułatwienia sobie gry, może podlegać karze!
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