
I. Postanowienia ogólne: 

1. Każdy gracz wchodząc na serwer akceptuje regulamin. 

2. Za nieprzestrzeganie regulaminu może zostać nałożona kara zgodna z 

taryfikatorem. 

3. Każdy gracz ma prawo do odwołania się od bana w ciągu 48h od 

nałożenia blokady, w temacie: odwołania od bana. 

4. Gracz po napisaniu odwołania ma obowiązek upublicznić swój profil 

steam do czasu jego rozpatrzenia. 

5. Nieznajomość regulaminu serwera, nie zwalnia z jego przestrzegania. 

 

II. Rozgrywka: 

1. Zabronione jest używanie programów dających przewagę w grze nad 

innymi (ban premamentny). 

2. Zabrania się gry na czas tzw. "kampienie" (kick, ban czasowy). 

3. Wykorzystywanie błędów serwera/gry na swoją korzyść skutkuje banem 

czasowym na 7dni. 

4. Używanie reconnecta w celu gry z najsłabszymi osobami w tabeli 

(upomnienie, kara czasowa do 7dni). 

5. Zakaz podszywania się pod administratora (ban do tygodnia). 

 

III. Czat głosowy/tekstowy: 

1. Zakaz obrażania innych graczy na serwerze (upomnienie, blokada 

czatu, ban czasowy). 

2. Włączanie muzyki, bindów itp. jest zabronione! (upomnienie, ban: 1 

godzina, 1 dzień, 1 tydzień). 

3. Osoby, które nie przeszły mutacji nie mogą komunikować się na 

czacie głosowym (upomnienie, blokada czatu głosowego). 

4. Zakaz nadużywania funkcji kontaktu z adminem u@ (ban czasowy). 

5. Reklama innych serwerów niż screskill.com sktukuje banem 

permamentnym. 

6. Używanie wulgaryzmów jest dozwolone, o ile nie obraża to żadnego z 

graczy, nie ma charakteru na tle rasizmu i nie jest nadużywane! 

7. Wysyłanie ofert wymiany jest dozwolone raz na jedną mapę przez 

gracza, nadużycie (upomnienie, ban 2h). 

 

IV. Administracja: 

1. Administrator ma obowiązek przestrzegać regulaminu w szczególny 

sposób. 

2. Administrator ma obowiązek pomagać wszystkim graczom oraz traktować 

ich równo. 

3. Administrator nie ma prawa prowokować graczy celem nałożenia na 

nich kary. 

4. Administrator ma obowiązek stosować się do wykazu kar. 

5. Wszystkie kary muszą być uzasadnione. 

6. Administrator ma obowiązek być aktywny na forum, udzielać się w 

działach dotyczących serwera. 

7. W przypadku sytuacji spornych, administrator może powiadomić o tym 

opiekuna serwera bądź właściciela. 

 

 

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 czegoś nie zauważyć! 

Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

Każda próba ułatwienia sobie gry, może podlegać karze! 
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