Regulamin Forum
§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z forum dyskusyjnego
znajdującego się pod adresem: http://radio-relax.pl/forum/index.php
Właścicielem forum jest właściciel Radia Relax.
Zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie jego warunków jest
niezbędne do korzystania z forum dyskusyjnego i przeprowadzenia procesu
rejestracji.
Zawartość stron forum stanowi własność usługodawcy (www.radio-relax.pl)
i jest prawnie chroniona.
Właściciel forum nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi
zamieszczanych przez użytkowników forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi
naruszające prawo lub dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu
odpowiedzialność karną lub cywilną.
Forum wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka umieszczane w
przeglądarce użytkownika forum.
§ 2 Rejestracja i konto
Rejestracja i korzystanie z forum jest bezpłatna i dobrowolna.
Podczas rejestracji użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są
zgodne z prawdą.
Login oraz inne dane nie mogą zawierać treści wulgarnych, erotycznych i
nieetycznych.
Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych oraz w każdej chwili cofnąć tę decyzję.
Po prawidłowej rejestracji zostanie przesłany link aktywacyjny na podany
adres e-mail. W celu aktywowania konta na forum należy kliknąć w
otrzymany link w wiadomości e-mail.
Po aktywacji konta użytkownik uzyska dostęp do wszystkich funkcji
oferowanych przez forum dla użytkowników zarejestrowanych, a w
szczególności: tworzyć nowe tematy, pisać posty, uczestniczyć w
dyskusjach.
Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania danych dostępowych do
swojego konta osobom trzecim.
Użytkownik ma dostęp do zamieszczonych przez siebie danych osobowych oraz
prawo do ich modyfikacji i usunięcia.
Konto użytkownika może zostać usunięte za decyzją użytkownika po
wcześniejszym kontakcie z właścicielem forum.
Usunięcie konta na forum nie wiąże się z usunięciem zamieszczonych przez
użytkownika forum treści na forum dyskusyjnym, chyba że właściciel forum
zdecyduje inaczej.
Konta nieaktywowane po rejestracji oraz nieaktywnych użytkowników będą
automatycznie usuwane.
Użytkownicy przeprowadzający tzw. marketing szeptany będą niezwłocznie
usuwani z forum.
Maksymalny poziom ostrzeżeń użytkownika wynosi 100%. Konto użytkownika,
który uzyska taki poziom będzie automatycznie blokowane.
Uwaga!! Zakaz używania tzw "Multikont" (więcej niż jednego konta.)Po
wykryciu takowych kont przez Administratora tudzież Moderatora ,konta
takie zostaną natychmiast usunięte.
§ 3 Zakładanie nowych tematów, pisanie postów
Każdy zarejestrowany i aktywny użytkownik ma prawo wypowiedzi na forum
dyskusyjnym.

W przypadku działów, w których określono co powinno znaleźć się w danym
temacie należy stosować się do tych informacji.
Zamieszczane wypowiedzi powinny być zgodne z treścią i tematyką forum.
Zamieszczane treści na forum nie mogą narażać dobra osób trzecich,
zawierać wulgaryzmów, nakłaniać do przemocy i nienawiści, mieć charakteru
związanego z erotyką oraz niezgodne z prawem.
Zabrania się obrażania innych użytkowników forum.
Podczas zamieszczania treści z innych źródeł powinny one zawierać
informacje skąd pochodzą.
Wypowiedzi powinny być pisane w języku polskim oraz zgodnie z wszystkimi
zasadami pisowni.
Zabrania się masowego tworzenia nowych tematów oraz postów, które mogą
mieć charakter spamu oraz nabijania postów.
Zabrania się zamieszczania reklam konkurencyjnych serwisów oraz for
dyskusyjnych.
Autor postów udziela nieograniczonej czasem zgody na rozpowszechnianie
jego treści w sieci Internet.
Administracja forum dyskusyjnego ma prawo do modyfikowania oraz usuwania
treści i postów zamieszczonych przez użytkowników.
§ 4 Postanowienia końcowe
Aktualnie obowiązujący regulamin dostępny jest tutaj.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
Niestosowanie się do powyższych zasad będzie skutkowało zablokowaniem lub
usunięciem konta użytkownika.
Regulamin może ulec zmianie w przypadku np. zmiany obowiązujących
przepisów prawa.
O wszystkich zmianach w regulaminie użytkownik będzie informowany drogą
elektroniczną. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
Regulamin Czatu
Regulamin Czatu Radia Relax
1.
Regulamin został stworzony po to, aby zaprowadzić porządek na czacie
– „Szanujmy siebie wzajemnie”.
2.
Regulamin ten może się zmienić bez powiadamiania użytkowników czatu,
dlatego zaleca się regularne sprawdzanie zmian dokonanych w tym
regulaminie.
3.
Użytkownik wchodzący na czat akceptuje regulamin i zobowiązuje się
go przestrzegać.
4.
Użytkownik aby korzystać z czatu radiowego musi się „zarejestrować”
na forum Radia Relax - http://www.radio-relax.pl.
Użytkownik nie
powinien podejmować się działań mających na celu szkodę czatu takich jak
spam, flood, włamania, kradzież danych.
6.
Kategorycznie zabrania się podszywania pod innych użytkowników,
także administracje.
a.
Zabronione również jest posiadanie wiecej niż jednego nicka na
jedną osobe.(Konta takie beda natychmiast usuwane)
7.
Zakazane jest również podawanie swojego hasła osobom trzecim.
8.
Kolor / ranga specjalna na czacie jest nagrodą - o przyznaniu
koloru / rangi decyduje Administrator.
9.
Kolor czerwony czcionki zarezerwowany jest tylko i wyłącznie dla
administratora.

10.
Na czacie zabronione są treści: obraźliwe, wulgarne,
pornograficzne, homofobiczne, polityczne, religijne lub propagujące
przemoc lub niezgodne obowiązującym z prawem. Wypowiedzi zamieszczone na
czacie wyrażają opinie użytkownika, który ponosi pełną odpowiedzialność
za ich treści. Zabronione jest publikowanie na czacie treści lub
wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub lamią prawa
innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem. Dotyczy to również
praw autorskich oraz własności intelektualnej.
11.
Bana może otrzymać użytkownik czatu za:
a. używanie słownictwa powszechnie uważanego za wulgarne i obraźliwe;
b. posiadanie nicka / awataru o treści wulgarnej, obraźliwej lub
nawiązującej do erotyki;
c. reklamowanie stron internetowych, instytucji, itp.;
d. nękanie innych użytkowników, obrażanie, wyśmiewanie-trolling;
e. używanie rażącego, nieczytelnego koloru;
f. używanie tylko wielkich liter, używanie znaków interpunkcyjnych w
ilości przekraczającej dopuszczalne normy językowe, używanie tylko
emotikonek (maksymalna ilość emotikonów 7szt ) lub gdy emotikonki
stanowią większość w wypowiedzi w stosunku do tekstu, używanie cyfr
zamiast liter, itp.
12.
Wszelkie skargi na użytkowników proszę kierować do Administracji.
13.
Wszelkie niejasności odnośnie niniejszego Regulaminu czy innych
norm obowiązujących na czacie prosimy wyjaśniać u administracji.
14.
Pamiętaj Administratorzy są takimi samymi członkami naszej
społeczności - Radia Relax jak i Ty, z małym wyjątkiem, że dodatkowo
oferują swoją pomoc, pilnują porządku w wolnym czasie. Szanuj to.
Pamiętaj my też jesteśmy ludźmi.
15.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na
portalu.

