
REGULAMIN FORUM KSZKS (projekt z dnia 24 maja 2010 roku) 

1. Forum dyskusyjne słuŜy dyskusjom, wymianie doświadczeń, informacji, poglądów, 
komentarzy i opinii, w zakresie uwzględnionym w kaŜdym z działów. 

2. Treści zamieszczone na forum, z wyłączeniem grup zamkniętych, są dostępne dla 
kaŜdego uŜytkownika sieci Internet. 

3. Uprawnienia do pisania i edytowania postów, jak równieŜ zakładania nowych 
wątków posiadają wyłącznie zarejestrowani uŜytkownicy forum. 

4. KaŜda osoba moŜe posiadać tylko jedno konto na forum. Złamanie tej reguły 
moŜe grozić usunięciem wszystkich kont i całkowitym zablokowaniem dostępu do 
forum. 

5. Administracja forum nie gromadzi Ŝadnych danych osobowych uŜytkowników. 
W bazach danych rejestrowane są wyłącznie adresy IP autorów postów, adresy 
mailowe uŜytkowników forum, oraz dodatkowe informacje podawane przez 
uŜytkowników podczas rejestracji i widoczne w ich profilu. 

6. Administrator i moderator udzielają uŜytkownikom forum pomocy 
w wyeliminowaniu problemów technicznych, związanych z dostępem 
i uŜytkowaniem forum. 

7. Administrator i moderator nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane treści. 
Uprawnieni są jednak do ingerencji w treść postów, w przypadkach wynikających 
z postanowień niniejszego regulaminu, jak równieŜ usuwania, zmiany lub 
zamykania poszczególnych wątków. 

8. Zabronione jest umieszczanie na forum postów zawierających treści lub materiały 
niezgodne z obowiązującym prawem RP. Złamanie tej reguły moŜe być przyczyną 
natychmiastowego i trwałego usunięciem z listy uŜytkowników (wraz 
z powiadomieniem organów ścigania o zaistniałym zdarzeniu). 

9. Niedopuszczalne jest prezentowanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych, 
obscenicznych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby, nieetycznych, 
obraŜających uczucia (w tym uczucia religijne), godzących w dobra osobiste, czy 
teŜ naruszających prawo własności - posty takie będą usuwane. Polemikom 
podlegają poglądy i opinie, a nie osoby ich autorów. 

10. Prezentowane na forum poglądy, opinie i odpowiedzi na pytania wyraŜają 
wyłącznie stanowiska autorów postów i nie powinny być postrzegane jako wiąŜące 
dla kogokolwiek. 

11. Na Forum obowiązuje język polski i tym językiem winni posługiwać się jego 
uŜytkownicy, wykazując się takŜe dbałością o poprawność gramatyczną 
i ortograficzną wypowiedzi. W skrajnych wypadkach administrator i moderator 
uprawnieni są do usunięcia postów raŜąco uchybiających tej regule. 

JeŜeli zachodzi potrzeba posłuŜenia się językiem obcym, uŜytkownik powinien 
dołączyć czytelne i widoczne tłumaczenie (nie dotyczy indywidualnych podpisów). 

12. W celu utrzymania porządku i przejrzystości forum, jego uczestnicy zobowiązani 
są do przestrzegania ogólnych zasad Netykiety oraz: 

• unikania zbędnego powielania postów i tematów, 

• umieszczania nowych wątków w odpowiednich działach i nadawania im 
przejrzystych tytułów (tematy, posty duplikowane i umieszczane 
w niewłaściwych działach będą usuwane lub przenoszone w odpowiednie 
miejsce), 

• umiarkowanego korzystania z emotikonów, 



• unikania pisania wyrazów wyłącznie wielkimi literami (chyba, Ŝe wynika to 
z zasad ortografii). 

13. UŜytkownik ma prawo do posiadania indywidualnego nicka, zamieszczenia 
w swoim profilu awatara i podpisu. Z wyłączeniem nicka i adresu e-mail, pozostałe 
elementy zawarte w profilu mogą podlegać zmianom ze strony uŜytkownika. 

14. Nazwa uŜytkownika (nick) nie moŜe być adresem strony www. lub składać się 
wyłącznie ze znaków niestandardowych (!.;,:.-_'#, itd.). 

15. Awatary nie mogą naruszać praw autorskich, zawierać kontrowersyjnych treści, 
wykorzystywać logo partii politycznych, organizacji, stowarzyszeń, firm bądź 
innych podmiotów, posiadających osobowość prawną. Wielkość awatara nie 
powinna przekraczać 8 kilobajtów, zaś rozmiar 80x80 pikseli. 

16. Podpis w profilu uŜytkownika nie moŜe być dłuŜszy niŜ 500 znaków. 

17. UŜyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 

• Administrator- osoba zarządzająca forum, w zakresie jego funkcjonowania 
(technicznego i merytorycznego), posiadająca równieŜ funkcję moderatora 
kaŜdego działu. 

• Moderator- osoba dokonująca czynności merytorycznych w poszczególnych 
działach forum. Posiada uprawnienia do zmian (edytowania), usuwania lub 
blokowania postów/wątków pozostałych uŜytkowników; 

• Post- dowolny ciąg znaków wyraŜający treść. 

• Awatar (emblemat)- indywidualna wizualizacja graficzna uŜytkownika 
forum; 

• Emotikony- symbole obrazkowe, umoŜliwiające wyraŜenie emocji 
piszącego; 

• Netykieta- zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie; 

• IP, adres IP – unikalny, liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci 
Internet. 

18. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administracja 
Forum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej 
stronie. 


