Regulamin serwera Discord
§
  TreedCraft §
➢ §1. Zakaz wulgaryzmów na czatach publicznych.
➢ §2. Każdy kanał tekstowy ma określoną tematykę której należy przestrzegać.
➢ §3. Zakaz nachalnego proszenia administracji o role na discordzie oraz serwerze, a
także proszenia o itemy, walutę serwerową czy inne rzeczy ułatwiające rozgrywkę.
➢ §4. Zakaz tworzenia multikont dla własnych korzyści lub szkody dla serwera.
➢ §5. Zakaz publikowania zdjęć przedstawiających:
○ Treści pornograficzne.
○ Treści z brutalną przemocą.
➢ §6. Zakaz udostępniania zdjęć i danych osobowych osób które nie wyraziły na to zgody.
➢ §7. Zakaz stosowania mowy nienawiści w stosunku do innych członków serwera.
➢ §8. Zakaz wysyłania linków/plików zawierających serwisy/oprogramowanie działające
na szkodę użytkownika.
➢ §9. Prosimy o:
○ Zachowanie kultury wypowiedzi.
○ Przestrzeganie podstawowych zasad ortografii, interpunkcji.
➢ §10. Zakaz spamu, floodu oraz nadużywania capslocka.
➢ §11. Zakaz reklamy bez uzyskania zgody administracji.
(Nie dotyczy filmów/transmisji z serwera TreedCraft oraz działalności na nim
prowadzonych)
➢ §12. Zakaz podszywania się pod innych graczy oraz członków administracji.
➢ §13. Zakaz celowego rozsyłania informacji wprowadzających w błąd.
➢ §14. Zakaz robienia przesterów na kanałach głosowych oraz puszczania "Earape'ów".
➢ §15. Zakaz oszukiwania innych członków serwera.
➢ §16. Kanały oznaczone jako NSFW są przeznaczone dla osób pełnoletnich i treści na
nich się znajdujące mogą zawierać wulgaryzmy i treści niestosowne. Wciąż jednak
administracja zastrzega sobie prawo do usuwania treści które w jej rozumowaniu
przekraczają granice.
➢ §17. Na kanałach głosowych dozwolone są wulgaryzmy pod warunkiem, że wszystkie
osoby znajdujące się na kanale wyrażają na to zgodę.
➢ §18. W nazwach użytkownika, statusach, awatarach, pseudonimach, rich presence nie
mogą znajdować się linki, nazwy serwerów i treści uznane jako nieprzyzwoite.

Administracja zastrzega sobie prawo do zwrócenia uwagi lub/i ukarania za punkty
nieokreślone w regulaminie jednak mogące szkodzić serwerowi i jego społeczności.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
Przebywając na tym serwerze Discord akceptujesz powyższy regulamin.

