Regulamin KingSpeak.NET

Regulamin Ogólny:
§ 1 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego nieprzestrzegania.
Wchodząc na serwer „KingSpeak.net” automatycznie akceptujesz niniejszy regulamin.
§ 2 Korzystanie z serwera jest bezpłatne.
§ 3 Regulamin może w każdej chwili ulec zmianie bez informowania o tym użytkowników.
§ 4 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z serwera spowodowane siłą
wyższą, tak jak awarią sprzętu, oprogramowania lub serwera, a także działaniami osób trzecich

Regulamin Administratora:
§ 1 Administrator ma obowiązek podchodzić do każdych spraw związanych z serwerem bezstronnie.
§ 2 Administrator ma prawo wyrzucić / zbanować osobę łamiącą regulamin.
§ 3 Administrator ma obowiązek traktowania wszystkich użytkowników sprawiedliwie.
§ 4 Administrator ma prawo wejść na każdy kanał, bez zgody użytkownika (nie dotyczy kanałów
administracyjnych).
§ 5 Administrator ma prawo do przyznania/odebrania przywilejów użytkownikowi.
§ 6 Administrator ma prawo zmodyfikować każdy kanał, który w swojej nazwie, opisie zawiera treści niezgodne
z regulaminem.
§ 7 Administrator ma obowiązek udzielać pomocy każdemu użytkownikowi na serwerze, jeśli jej potrzebuje.
§ 8 Administrator nie spełniający swoich obowiązków, zostaje zdegradowany bądź zwolniony z funkcji
administracyjnej.
§ 9 Administrator powinien dawać dobry przykład użytkownikom.
§ 10 Administrator, który przewiduje nieobecność na serwerze , dłuższej niż 3 dni, skłonny jest do
poinformowania pozostałej Administracji o danej sytuacji.
§ 11 Administrator nie nadużywa swojej władzy w życiu prywatnym, wobec innych Administratorów oraz
Użytkowników.
§ 12 Administrator nie wyjawia swoich problemów związanych z serwerem KingSpeak.net osobom trzecim, lecz
wyjaśnia wraz z pozostałymi Administratorami.

Regulamin Użytkownika:
§ 1 Zakaz obrażania!
§ 2 Zakaz ustawiania nazw obraźliwych, wulgarnych, podszywania się pod osoby historyczne , religijne itp. (np.
Adolf Hitler), reklamujących inne serwery, rasistowskich, nazistowskich, z przedrostkami, w nawiasach
kwadratowych, okrągłych itp. oraz nazw administracyjnych (TeamSpeakUser itp.).
§ 3 Zakaz zamieszczania obrazów o charakterze: obraźliwym dla innych użytkowników, rasistowskim,
antysemickim, pornograficznym, wulgarnym, drastycznym itp.
§ 4 Zakaz reklamowania innych serwerów Teamspeak.
§ 5 Zakaz spamowania.
§ 6 Zakaz podszywania się pod inne osoby.
§ 7 Zakaz nagrywania bez zgody Administratora (nie dotyczy kanałów prywatnych).
§ 8 Zakaz używania modulatorów głosowych.
§ 9 Zakaz krzyczenia, piszczenia, gwizdania itp. (nie dotyczy kanałów prywatnych).
§ 10 Zakaz używania wulgaryzmów na kanałach publicznych (nie dotyczy kanałów do tego wyznaczonych t.j
„Tyralnia”).
§ 11 Zakaz puszczania muzyki (nie dotyczy strefy muzycznej/kanałów prywatnych).
§ 12 Zakaz notorycznego zmieniania kanałów.
§ 13 Zabrania się ustawiania nazw pokojów z Nazwami Administracji.
§ 14 Zakaz wchodzenia na kanał "▪ Centrum pomocy" bez jakiejkolwiek ważnej sprawy.

§ 15 Zakaz używania VPN.
§ 16 Zakaz używania bbcode na kanałach publicznych (nie dot. osób uprawnionych przez administracje)
§ 17 Zabrania się używania rasistowskich nazw lub nazw kanałów z rasistowskimi symbolami/nazwami.
§ 18 Zakaz posiadania innej niż wskazuje na to płeć użytkownika

Regulamin Stefy Prywatnej:
§ 1 Pokoje Prywatne mogą posiadać maksymalnie trzy kanały podrzędne.
§ 2 Nazewnictwo kanałów:
§ 2.1 Zabrania się ustawiania nazw obraźliwych dla innych użytkowników, wulgarnych, reklamujące
inne serwery, różnej numeracji itp.
§ 2.2 Kanał Główny musi zawierać numerek pokoju oraz opis wygenerowany przez bota.
§ 3 Pokój jest trwale usuwany po 7 dniowej nieaktywności na kanałach.

Regulamin Płatności:
§ 1 Dostępnymi kanałami płatności w serwisie są: PaySafeCard, przelew oraz Direct Biling.
§ 2 Kanały Płatności są obsługiwane przez firmę HotPay
§ 3 Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się i zaakceptować regulamin dla danej płatności umieszczony
tutaj
§ 4 Po zakupie wybranej usługi serwis kingspeak.net automatycznie przyznaje ją klientowi.
§ 5 Wszelkie usługi oraz przedmioty, są własnością serwera kingspeak.net oraz partnerów, a użytkownik
jedynie otrzymuje do nich dostęp.
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