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Tytuł I

Ustalenia wstępne

Art. 1. Niniejszy regulamin ustala zasady obowiązujące na forum Ar-
mA Coop Corps (zwanym dalej forum).

Art. 2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników forum od dnia
jego publikacji.

Art. 3. Administracja ArmA Coop Corps zastrzega sobie prawo do wpro-
wadzania zmian w regulaminie forum.

Art. 4. Grupą administrującą forum jest Sztab ArmA Coop Corps (zwany
dalej Sztabem).

Art. 5. Zmiany w regulaminie forum wchodzą w życie z dniem ich publi-
kacji.
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TYTUŁ I. USTALENIA WSTĘPNE 3

Art. 6. Jako treści niedozwolone definiuje się treści:

1. powszechnie uznawane za wulgarne,

2. propagujące faszyzm, komunizm, totalitaryzm, rasizm lub nietolerancję,

3. obrażające grupy etniczne, rasowe, wyznaniowe, narodowe lub innych lu-
dzi,

4. nawołujące do przestępstwa lub przemocy,

5. prezentujące treści erotyczne lub pornograficzne,

6. naruszające powszechnie uznawane obyczaje społeczne,

7. promujące piractwo komputerowe,

8. niezgodne z obowiązującym prawem,

9. utrudniające odczyt lub odbiór treści forum.

Art. 7. Właściwymi formami kontaktu ze Sztabem są (w kolejności):

1. forum „Kontakt ze Sztabem”

2. adres e-mail: administracja@armacoop.pl

3. Prywatna Wiadomość do członka Sztabu



Tytuł II

Rejestracja i profil
użytkownika

Art. 8.

§1. Każdy użytkownik ma prawo zarejestrować się na forum tylko jeden
raz.

§2. W szczególnych przypadkach, zgodę na posiadanie wielu kont wy-
daje Sztab, po rozpatrzeniu indywidualnego wniosku.

Art. 9.

§1. Każdy użytkownik, przy rejestracji, musi wybrać dla siebie unikato-
wą nazwę użytkownika.

§2. Nazwa użytkownika nie może zawierać treści niedozwolonych.

Art. 10.

§1. Jako awatar definiuje się drobną grafikę reprezentującą użytkownika
w jego profilu oraz postach.

§2. Każdy użytkownik ma prawo posiadać awatar.

§3. Awatar nie może zawierać treści niedozwolonych.
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TYTUŁ II. REJESTRACJA I PROFIL UŻYTKOWNIKA 5

Art. 11.

§1. Jako sygnaturę definiuje się krótki podpis umieszczany domyślnie
pod każdym postem użytkownika.

§2. Każdy użytkownik ma prawo posiadać sygnaturę.

§3. Sygnatura może się składać co najwyżej z dwóch linii, z czego jedna
linia może zostać przeznaczona na grafikę o szerokości nie większej niż 350 px i
wysokości nie większej niż 22 px.

§4. Sygnatura nie może zawierać treści niedozwolonych.

Art. 12.

§1. Każdy użytkownik ma prawo dostosować wygląd strony swojego pro-
filu według swoich upodobań.

§2. Strona profilu użytkownika nie może zawierać treści niedozwolonych.



Tytuł III

Zasady ogólne

Art. 13. Wszystkich użytkowników forum obowiązują zasady netykiety1.
W szczególności:

§1. Na forum zabrania się trolowania2.

§2. Użytkownicy mają obowiązek odnosić się do siebie nawzajem z kul-
turą i szacunkiem.

Art. 14.

§1. Każdy użytkownik ma prawo pisać posty na forum.

§2. Posty nie mogą zawierać treści niedozwolonych.

Art. 15. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznawania się z ogłosze-
niami publikowanymi na forum w dziale ogłoszenia.

Art. 16. Każdy użytkownik ma prawo rozpoczynać nowe wątki na forum.

§1. Tytuł wątku powinien w sposób zwięzły opisywać temat dyskusji.

§2. Wątki powinny być rozpoczynane w odpowiednich dla swojej tema-
tyki działach forum.

1http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta
2Trollowanie polega na zamierzonym wpływaniu na innych użytkowników w celu ich ośmie-

szenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastli-
wych, kontrowersyjnych, często nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego
typu zabiegów erystycznych. Podstawą tego działania jest upublicznianie tego typu wiadomo-
ści jako przynęty, która doprowadzić mogłaby do wywołania dyskusji.
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TYTUŁ III. ZASADY OGÓLNE 7

Art. 17. Każdy użytkownik ma prawo oceniać treści zamieszczane na
forum poprzez system reputacji.

§1. Jako negatywne oceniane powinny być treści nie wnoszące nic do
dyskusji lub będące próbą rozpoczęcia kłótni czy trollingu.

Art. 18. Reklamowanie się na forum wymaga zgody Sztabu.



Tytuł IV

Moderacja oraz
administracja forum

Art. 19. Uprawnienia moderacyjne i administracyjne nadawane są gru-
pom przez Sztab.

Art. 20. W ramach systemu moderacji funkcjonuje system punktów ostrze-
żeń. Moderator wystawiając ostrzeżenie określa przyznaną użytkownikowi ilość
punktów oraz czas ważności ostrzeżenia.

§1. Zdefiniowanie wartości punktowej ostrzeżenia przez moderatora nie
jest wymagane.

§2. Zdefiniowanie czasu ważności ostrzeżenia przez moderatora nie jest
wymagane.

Art. 21. W ramach systemu punktowego zdefiniowano następujące kary
powiązane z osiąganiem kolejnych progów punktowych:
Punkty Kolejka moderowana Ograniczenia pisania Uśpienie

0 brak brak brak
3 1 dzień brak brak
5 7 dni brak brak
10 trwała 7 dni brak
15 trwała brak 7 dni
20 trwała brak 30 dni
50 brak brak trwałe

Art. 22. Przedawnione punkty ostrzeżeń użytkownika są wliczane do su-
my punktów ostrzeżeń, widocznej w profilu użytkownika, lecz nie są wliczane
do aktywnych punktów ostrzeżeń używanych do obliczania kar.
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TYTUŁ IV. MODERACJA ORAZ ADMINISTRACJA FORUM 9

Art. 23. Użytkownik ma prawo wystąpić do Sztabu o zamazanie ostrze-
żeń, tzn. obniżenie wartości licznika punktów widocznych do wartości punktów
aktywnych.

Art. 24. Prawo użytkownika do pisania postów może zostać ograniczone
poprzez umieszczenie użytkownika w kolejce moderowanej lub odebranie możli-
wości pisania postów.

Art. 25. Sztab zastrzega sobie prawo do nakładania kar spoza tabeli kar,
ze szczególnym uwzględnieniem kary dożywotniej banicji z forum.

Art. 26. Ostrzeżenia wydawane przez moderatorów mają charakter uzna-
niowy.

Art. 27. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji moderatora. Wła-
ściwym organem odwoławczym jest Sztab.
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