REGULAMIN SERWERA MINDCRAFT.PL/DISCORD
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1 Właścicielem serwera jest Mindcraft.pl, dane kontaktowe: support@mindcraft.pl.
1.2 Godziny korzystania z serwera 24/7 z wyłączeniem przerw technicznych lub awarii.
1.3 Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania
regulaminu. Nieznajomość lub niezrozumienie regulaminu nie zwalnia z jego
przestrzegania.
1.4 Wszelkie próby obejścia regulaminu, oszustw, będą skutkować usunięciem
Użytkownika z serwera oraz powiązanych usług przypisanych do niego.
§2 REJESTRACJA:
2.1 Rejestracja oraz korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
2.2 Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z jednego konta użytkownika.
W przypadku większej ilości osób korzystających z tego samego IP, zgłoszenie tego
faktu Administracji serwera jest obowiązkowe.
2.3 Niezgłoszenie faktu korzystania pod jednym adresem z większej ilości
użytkowników będzie skutkować usunięciem konta z serwera oraz przedmiotów do
niego przypisanych.
2.4 Użytkownik ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo swojego konta. Administracja
nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do konta, a wszelkie
konsekwencje spoczywają na jego właścicielu.
2.5 Zabronione jest posiadanie Nicków lub awatarów/skinów uznawanych powszechnie
za obraźliwe lub zawierających treści rasistowskie, erotyczne, pornograficzne oraz
nawiązujących do systemów totalitarnych, dotyczy również symboliki.
§3 ZASADY KANAŁÓW TEKSTOWYCH/GŁOSOWYCH:
3.1 Na serwerze obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów również w formie ukrytej.
3.2 Zakaz nadmiernego krzyczenia oraz puszczania bliżej nieokreślonych dźwięków,
muzyki do mikrofonu oraz powodowania przesterów, itp.
3.3 Zakaz spamowania, floodowania oraz nadużywania wielkich liter (CAPS LOCK).
3.4 Zakaz trollowania, spamowania, nękania innego Użytkownika w tym również
komendami dostępnymi na serwerze.
3.5 Zakaz obrażania graczy, administracji oraz samego serwera.

3.6 Zabrania się reklamowania stron www, serwerów głosowych, serwerów Minecraft,
kanałów YouTube, Twitch, TikTok oraz podobnych bez zgody Administracji.
3.7 Zakazane jest poruszanie tematów wulgarnych, erotycznych, religijnych,
rasistowskich itp.
3.8 Na serwerze obowiązuje całkowity bezwzględny zakaz promowania treści
nazistowskich, faszystowskich, komunistycznych oraz symboliki związanej z ustrojami
totalitarnymi.
3.9 Zakazane są wszelkie formy szerzenia nienawiści wobec innych osób, w tym
zachowania rasistowskie, ksenofobiczne, antysemickie i inne podobne.
§4 ROZGRYWKA:
4.1 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za błędy (bugi) serwera lub gry
Minecraft a ewentualne roszczenia będą rozpatrywane na podstawie przedstawionych
dowodów.
4.2 Bezwzględnie zabrania się korzystania z wszelkiego rodzaju wspomagaczy (x-ray,
cheatów, exploitów, skryptów, makr, texture packów dających przewagę w
jakimkolwiek aspekcie gry, błędów serwera oraz gry Minecraft).
4.3 Dopuszczalne jest używanie modyfikacji w postaci OptiFine, Voxelmap oraz
neutralnych texture packów.
4.4 Zabrania się celowego niszczenia mapy oraz griefowania terenu.
4.6 Administracja nie będzie reagować na prośby o zmianę czasu, pogody, teleportację,
wyłudzanie Itemów lub nadanie Rangi oraz uprawnień OP a uciążliwe osoby będą
wyciszone lub wyrzucone z serwera.
4.7 Zabrania się budowania mechanizmów powodujących lagi serwera lub mogących
powodować nadmierne wykorzystanie pamięci RAM. Tego typu budowle/mechanizmy
zostaną usunięte bez poinformowania o tym gracza.
4.8 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w przypadku
przypisania innego gracza do swojej działki/wyspy lub klanu.
4.9 Gracz na własną odpowiedzialność dokonuje czynności handlowych. Administracja
nie odpowiada za utracone przedmioty w trakcie handlu pomiędzy użytkownikami.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
5.1 Wszelkie skargi, uwagi, propozycje, kandydatury na rangi, prośby o unbana, zwrot
Itemów, itp. składamy wyłącznie za pomocą systemu „ticketów” na serwerze Discord
w dziale #| pomoc.
5.2 W przypadku osób łamiących w sposób rażący postanowienia regulaminu zostanie
wszczęte adekwatne do przewinień postępowanie dyscyplinarne a posiadane dane
Użytkownika jeśli zajdzie taka potrzeba zostaną przekazane odpowiednim służbom
ścigania (Policja, Prokuratura).
5.3 Administracja ma pełne prawo do zmiany treści regulaminu bez wcześniejszego
powiadomienia użytkowników o zmianie.
5.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
5.5 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie Mindcraft.pl.

