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§1 - Regulamin Globalny Serwerów
§1.1 Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin ustala podstawowe normy oraz określa prawa użytkowników.
1.2 Rejestracja na serwerze jest jednoznaczna z akceptacją zasad na nim panujących.
1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4 Postanowienia regulaminu obowiązują każdego użytkownika bez względu na posiadaną rangę.
1.5 Nasze serwery są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne z wyjątkiem 1.6.
1.6 Odpłatnie można otrzymać:
1.6.1 Rangi Premium – VIP, MVIP, MVIP+
1.6.2 Wirtualną walutę serwerową – Tokeny
1.7 Nieprzestrzeganie zasad może skutkować zablokowaniem dostępu do przywilejów, a nawet
czasowego lub permanentnego dostępu do serwerów.
1.8 Użytkownik korzystając z usług serwera zobowiązuje się:
1.8.1 Do przestrzegania wszystkich punktów regulaminu i znajomości go
1.8.2 Do zapoznania się z netykietą i przestrzegania jej
1.8.3 Do zachowania kultury i postępowania zgodnie z sumieniem
1.9 Administracja nie odpowiada za utracone przedmioty - nie dotyczy punktu 1.10 w przypadku
posiadania dowodów.
1.10 W przypadku gdy zostaniemy oszukani przez innego gracza należy posiadać na niego odpowiedni
dowód oraz na rzecz(y), z których zostaliśmy oszukani w postaci ScreenShot’ów, filmiku itp. W
przeciwnym wypadku Administracja nie ma obowiązku pomóc osobie poszkodowanej.
1.11 Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są wszyscy użytkownicy – z wyjątkiem 1.11.1.
1.11.1 Osoby z rangą Główny Administrator (ROOT, HeadAdmin) mają prawo do naginania zasad
regulaminu.
1.12 Wszyscy użytkownicy są wobec siebie równi i równo traktowani.
1.13 Nazwa „Administrator” obowiązuje wszystkie osoby będące w Administracji.
1.14 Każdy błąd na serwerze należy zgłosić do dostępnego (będącego online) Administratora.
1.15 Jeżeli nie zgadasz się z decyzją osoby z rangą: Młodszy Moderator, Moderator lub Administrator
zgłoś ten fakt randze wyżej.
Uwaga: Decyzji Głównej Administracji nie można podważyć.
1.16 Administracja zastrzega sobie prawo do edytowania niniejszego regulaminu bez wcześniejszego
poinformowania użytkowników.
1.17 W celu uzyskania zgody Administratora na reklamę swojej Transmisji na żywo musi na niej być
widoczna rozgrywka z serwera BlueMC. W przeciwnym wypadku obowiązuje zakaz 2.1.4.4.
1.17.1 W momencie przerwania transmisji z serwera BlueMC mimo wcześniej otrzymanej zgody nie
można zareklamować się na chacie. Aby ponownie móc to zrobić należy ponownie poprosić o zgodę na
reklamę.
1.17.2 Punkt 1.17 oraz 1.17.1 nie dotyczy osób posiadających rangę YouTuber.
1.18 Administrator:
1.18.1 Musi nakładać kary zgodnie z taryfikatorem
1.18.2 Jest neutralny i nie może faworyzować żadnego z użytkowników
1.18.3 Nie może nadać kary bez wskazania wyraźnego powodu
1.19 Gracz ma obowiązek współpracować z Administratorem. W przypadku wydania polecenia, należy je
niezwłocznie wykonać.
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§1.2 Zakazy
2.1 Podczas przebywania na serwerach należących do naszej sieci zakazuje się:
2.1.1 Używania modyfikacji pozwalających na osiągnięcie nieuczciwej przewagi nad graczami
2.1.2 Wykorzystywania błędów serwera oraz gry dla własnych korzyści
2.1.3 Używania jak i posiadania niedozwolonych przedmiotów, których nie da się zdobyć podczas zwykłej gry
2.1.4 Reklamowania:
2.1.4.1 Serwerów gier oraz serwerów głosowych
2.1.4.2 Witryn internetowych
2.1.4.3 Profili społecznościowych
2.1.4.4 Transmisji na żywo bez zgody osoby z Administracji
2.1.5 Podszywania pod członków Administracji
2.1.6 Prób otrzymania nielegalnego dostępu do kont użytkowników – np. wymuszanie hasła
2.1.7 Rozpowszechniania danych osobowych
2.1.8 Obrażania innych użytkowników
2.1.9 Propagowania faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego oraz poruszania tematów rasizmu
2.1.10 Spamowania komendami – np. /tpa /pay – karane w przypadku posiadania dowodów lub
zgłoszenia tego faktu administracji aktualnie dostępnej na serwerze
2.1.11 Proszenia administracje o przedmioty/pieniądze/rangę/event
2.1.12 Używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę – tzw. Multikonto
2.1.12.1 W przypadku gdy z jednego komputera, bądź z tego samego adresu IP grają dwie osoby,
fakt ten należy zgłosić do Administracji
2.1.13 Używania wulgaryzmów
2.1.14 Nadużywania wielkich/drukowanych liter na chacie – z całego wysłanego zdania ¾ wiadomości
napisanych wielkimi literami uznawane jest jako nadużywanie CapsLock’a.
2.1.15 Spamowania na chacie – spam uznawany jest jako trzy te same wiadomości wysłane przez tego
samego gracza w ciągu całego przewinięcia chatu (100 linijek)
2.1.15.1 Jako spam zaliczamy również niechciane/nie mające jakiegokolwiek sensu wiadomości –
np. ioejefsfvrrgkjirehfgbnvgggr
2.1.16 Flood’owania na chacie – traktowane jako sześciokrotne powtórzenie tej samej litery lub znaku
interpunkcyjnego w jednym wyrazie np. Heeeeeej; witam!!!!!!
2.1.17 Prowokowania do spamu – np. Kto ma diamenty pisze 123
2.1.18 Nadużywania kolorów na chacie – max. 3 kolory w jednej wiadomości
2.1.19 Nakłaniania graczy do podarowania pieniędzy, przedmiotów itd. - (ogólnopojęte jako „donate”)
– np. zbieram na Spawner (0/$1000)
2.1.20 Prowokowania Administracji
2.1.21 Oszukiwania graczy – np. fałszywe ShulkerBox’y; oszustwa podczas wymian (odn. 1.9 i 1.10)
2.1.22 Wystawiania na Rynek ShulkerBox’ów ze zmienionymi nazwami przedmiotów w środku
2.1.23 Budowania wulgarnych budowli
2.1.24 Kopiowania wszelkiego rodzaju przedmiotów
2.1.25 Griefing’u – np. celowe niszczenie mapy
2.1.26 Poruszanie tematów przeznaczonych dla osób pełnoletnich (np. tematy erotyczne)
2.1.27 Używania nazw gracza: wulgarnych, obraźliwych, reklamujących, rasistowskie itd.
2.1.28 Nękania użytkowników
2.1.29 Używania schematów
2.1.30 Celowych działań mających spowodować obciążenie serwera
2.1.31 Handlowania za rzeczywiste pieniądze przedmiotami z gry
2.1.32 [Tryb: UltraHardcore] Budowania tzw. cebul (wysokich budowli głównie w celu uniknięcia walki)
2.1.33 [Tryb: UltraHardcore] Podpalania członków swojej drużyny
2.1.34 [Tryb: SkyBlock] Reklamy eventu bez wykupionej komendy /eventgraczy
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§1.3 Taryfikator Kar
3.1 Poniżej znajduje się tabela, w której zostały rozpisane zakazy z §1.2 wraz z ich karami.
3.2 Administrator wyznacza dowolną karę mając na uwadze minimalny oraz maksymalny próg.
3.3 Kara maksymalna oznacza sposób ukarania gracza gdy notorycznie łamie dany punkt regulaminu. Od
kary minimalnej do kary maksymalnej są też pozostałe progi niezawarte w tabeli.
3.4 Tabela
Czyn (Punkt regulaminu z §1.2)
Używanie cheatów (w tym Macro) (2.1.1)
Używanie skryptów (typu. TinyTask) (2.1.1)
Wykorzystywanie błędów serwera (2.1.2)
Używanie/posiadanie niedozwolonych przedmiotów (2.1.3)

Reklamowanie (2.1.4.1 - 3)
Reklamowanie transmisji na żywo (2.1.4.4)
Podszywanie się pod członków Administracji (2.1.5)
Próby nielegalnego dostępu do kont (2.1.6)
Rozpowszechnianie danych osobowych (2.1.7)
Obrażanie użytkowników (2.1.8)
Poruszanie tematów rasizmu, faszyzmu, nazizmu (2.1.9)
Spamowanie komendami (2.1.10)
Proszenie Administrację o przedmioty (2.1.11)
Posiadanie multikont(a) (2.1.12)
Używanie wulgaryzmów (2.1.13)
Nadużywanie CapsLock’a (2.1.14)
Spamowanie, Flood’owanie na chacie (2.1.15, 2.1.16)
Prowokowanie do spamu (2.1.17)
Nadużywanie kolorków na chacie (2.1.18)
Nakłanianie do podarowania przedmiotów/$ (2.1.19)
Prowokowanie administracji (2.1.20)
Oszukiwanie graczy (2.1.21)
ShulkerBox ze zmienioną nazwą na rynku (2.1.22)
Budowanie wulgarnych budowli (2.1.23)
Kopiowanie przedmiotów (2.1.24)
Griefing (2.1.25)
Poruszanie tematów dla osób pełnoletnich (2.1.26)
Używanie niedozwolonej nazwy gracza (2.1.27)
Nękanie użytkowników (2.1.28)
Używanie schematów (2.1.29)
Celowe obciążenie serwera (2.1.30)
Handlowanie za rzeczywiste pieniądze (2.1.31)
[UHC] Budowanie tzw. cebul (2.1.32)
[UHC] Podpalanie członków swojej drużyny (2.1.33)
[SkyBlock] Reklama eventu (bez /eventgraczy) (2.1.34)

Kara minimalna
Ban 3 dni
Wyrzucenie
Ban na 30 minut
Ban na 30 minut

Kara maksymalna
Ban na zawsze
Ban na zawsze
Ban na 7 dni
Ban na 5 godzin
Ban na zawsze
Wyciszenie na 30 minut
Wyciszenie na 12 godzin
Ostrzeżenie
Ban na zawsze
Ban na 1 dzień
Ban na 7 dni
Ban na 3 godziny
Ban na zawsze
Wyciszenie na 30 minut
Ban na 12 godzin
Wyciszenie na 30 minut
Ban na 3 godziny
Ban na 5 minut
Ban na 15 minut
Wyciszenie na 5 minut
Wyciszenie na 60 minut
Główne konto: Ban na 2 dni; Pozostałe konta: Ban na zawsze
Wyciszenie na 15 minut
Wyciszenie na 8 godzin
Ostrzeżenie
Wyciszenie na 30 minut
Ostrzeżenie
Wyciszenie na 30 minut
Ostrzeżenie
Wyciszenie na 15 minut
Ostrzeżenie
Wyciszenie na 10 minut
Wyciszenie na 5 minut
Wyciszenie na 60 minut
Wyciszenie na 15 minut
Ban na 3 godziny
Ban na 60 minut
Ban na 12 godzin
Ban na 30 minut
Ban na 3 godziny
Ban na 30 minut
Ban na 60 minut
Ban na 30 minut
Ban na 3 godziny
Ban na 60 minut
Ban na 6 godzin
Wyciszenie na 20 minut
Wyciszenie na 60 minut
Ostrzeżenie
Ban na zawsze
Ban na 15 minut
Ban na 12 godzin
Ostrzeżenie
Ban na 6 godzin
Ban na 3 godziny
Ban na 7 dni
Ostrzeżenie
Ban na 12 godzin
Ostrzeżenie
Ban na 60 minut
Ban na 30 minut
Ban na 3 godziny
Wyciszenie na 30 minut
Ban na 30 minut

3.5 W przypadku gdy jakieś wystąpienie nie zostało zawarte w powyższym taryfikatorze Administrator
ustala wymiar kary w swoim zakresie.
3.6 Główna Administracja [tj. ROOT, HeadAdmin] nie ma obowiązku stosowania się do powyższego
taryfikatora.
3.7 Powyższy taryfikator obowiązuje na każdym serwerze należącym do BlueMC.
Ostatnia modyfikacja
24.11.2019
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§2 - Regulamin Forum
§2.1 Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin Forum ustala podstawowe normy oraz określa prawa użytkowników.
1.2 Rejestracja na Forum jest jednoznaczna z akceptacją zasad na nim panujących.
1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4 Postanowienia regulaminu obowiązują każdego użytkownika bez względu na posiadaną rangę.
1.5 Zakładając konto na forum akceptujesz niniejszy regulamin. Nieznajomość nie zwalnia z jego
przestrzegania.
1.6 Wszelkie dyskusje nie wnoszące nic do tematu należy poruszać w prywatnej wiadomości.
1.7 Pisanie WIELKIMI LITERAMI jest niedozwolone jeżeli jest znaczna przewaga wielkich liter nad małymi.
1.8 Posty łamiące ogólne zasady, łamiące Polskie prawo oraz przyczyniające się do łamania praw
autorskich, zawierające dane osobowe bez zgody ich właścicieli, adresy do stron zawierających
pornografię, nielegalne oprogramowanie będą kasowane a ich autor stosownie do tego ukarany.
1.9 Na całym forum obowiązuje zakaz umieszczania reklam innych for/serwerów.
1.10 Administratorzy Forum mają prawo do zamknięcia tematu w dowolnym temacie bez podania
przyczyny.
1.11 Osoba, której konto zostało zablokowane nie może przeglądać forum.
1.12 Zablokowanie dostępu do forum odbywa się poprzez: nałożenie blokady na login, adres IP, lub jedno
i drugie.
1.13 Osoby działające na niekorzyść forum zostają ukarane.
1.14 Każdy użytkownik ma prawo zgłosić post, prywatną wiadomość, profil, które narusza przepisy forum.
1.15 Niedozwolone jest zwracanie uwagi innym użytkownikom, że złamali regulamin. Od tego jest funkcja
"Zgłoś" znajdująca się przy każdym poście.
1.16 Administracja zastrzega sobie prawo do edytowania niniejszego regulaminu bez wcześniejszego
poinformowania użytkowników.
1.17 Dostęp do prywatnych danych, tj. adres IP, adres e-mail mają tylko osoby do tego uprawnione
(Główna Administracja).
1.18 Nazwa „Administrator” obowiązuje wszystkie osoby będące w Administracji.
1.19 Wszyscy użytkownicy są wobec siebie równi i równo traktowani.
1.20 Osoby z rangą Główny Administrator mają prawo do naginania zasad regulaminu.
1.21 Jeżeli nie zgadasz się z decyzją osoby z rangą: Moderator lub Administrator zgłoś ten fakt randze
wyżej.
Uwaga: Decyzji Głównej Administracji nie można podważyć.

BlueMC.PL - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016-2020
Regulamin - Strona 5

§2.2 Zasady
2.1 Zakaz pisania bezsensownych lub bardzo odbiegających od tematu postów.
2.2 Administratorzy Forum mają prawo do usunięcia postów, tematów bez wcześniejszego ostrzeżenia i
podania przyczyny.
2.3 Zakaz używania wszelkiego rodzaju przekleństw oraz wulgaryzmów.
2.4 Obowiązuje zakaz przenoszenia treści z innych for/serwerów (plagiat).
2.5 Zabrania się pisania zbędnych, nie wnoszących nic do tematu wypowiedzi.
2.6 Na stronie obowiązuje zakaz promowania swoich podań o rangę.
2.7 Używamy opcji "Edytuj" - unikaj pisania Post pod postem.
2.8 Uwagi o błędach ortograficznych czy interpunkcyjnych, oraz wszelkie słowne utarczki załatwia się
prywatnymi wiadomościami.
2.9 Zabrania się używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę – tzw. Multikont.
2.10 Na forum zabrania się publikowania treści prowokacyjnych, obraźliwych, erotycznych, rasistowskich,
faszystowskich itp.
2.11 Zabrania się używania nazw gracza: wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych oraz reklamujących.

§2.3 Taryfikator kar
3.1 Poniżej znajduje się tabela, w której zostały rozpisane czyny z §2.2 wraz z ich karami.
3.2 Po osiągnięciu 100% ostrzeżeń użytkownik otrzymuje blokadę (Bana) na forum na okres 30 dni.
3.3 Tabela
Czyn (Punkt regulaminu §2.2)
Używanie wulgaryzmów (2.3)
Plagiat (2.4)
Pisanie postów nie wnoszących nic do tematu (2.5)
Promowanie swojego podania (2.6)
Posiadanie multikont(a) (2.9)
Poruszanie tematów zawartych w punkcie 2.10
Posiadanie niedozwolonej nazwy użytkownika (2.11)

Kara (% ostrzeżeń)
20%
80%
10%
10%
80% na główne konto; Pozostałe konta: Ban na zawsze
30%
Ban na zawsze

3.4 W przypadku gdy jakieś wystąpienie nie zostało zawarte w powyższym taryfikatorze Administrator
Forum ustala wymiar kary w swoim zakresie.
3.5 Główny Administrator oraz HeadAdmin nie ma obowiązku stosowania się do powyższego taryfikatora.

Ostatnia modyfikacja
15.10.2019

BlueMC.PL - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016-2020
Regulamin - Strona 6

§3 - Regulamin Serwera TeamSpeak
§4.1 Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin serwera TeamSpeak ustala podstawowe normy oraz określa prawa użytkowników.
1.2 Korzystając z serwera TeamSpeak akceptujesz niniejszy regulamin.
1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4 Wszyscy użytkownicy są wobec siebie równi i równo traktowani.
1.5 Każdy błąd na serwerze należy zgłosić do dostępnego (będącego online) Administratora.
1.6 Osoby z rangą Root Minecraft oraz HeadAdmin Minecraft mają prawo do naginania zasad regulaminu.
1.17 Jeżeli nie zgadasz się z decyzją osoby z rangą: Młodszy Moderator, Moderator lub Administrator
zgłoś ten fakt randze wyżej.
Uwaga: Decyzji Głównej Administracji nie można podważyć.
1.8 W przypadku utracenia dostępu do identyfikatora TeamSpeak rangi nie zostaną przywrócone.
1.9 Udostępnianie danych osobowych, bądź wizerunku osoby jest zabronione.
1.10 Każdy użytkownik może wybrać maksymalnie trzy rangi dodatkowe.
1.11 Użytkownik korzystając z usług serwera zobowiązuje się do:
1.11.1 Przestrzegania wszystkich punktów regulaminu i znajomości go
1.11.2 Zapoznania się z netykietą i przestrzegania jej
1.11.3 Zachowania kultury i postępowania zgodnie z sumieniem
1.11.4 Zachowania ogólnopojętej zasady dobrego wychowania, ograniczonego zaufania i norm
socjalnych
1.11.5 Stworzenia kopii swojego identyfikatora oraz zabezpieczenia go przed usunięciem.
1.12 Administrator:
1.12.1 Musi nakładać kary zgodnie z taryfikatorem
1.12.2 Jest neutralny i nie może faworyzować żadnego z użytkowników
1.12.3 Nie może nadać kary bez wyraźnego powodu
1.13 Podmioty ukazane w §2.2 Taryfikator Kar są czynami zabronionymi – zastępuje to osobny dział z
Zasadami.
1.14 Gracz ma obowiązek współpracować z Administratorem. W przypadku wydania polecenia, należy je
niezwłocznie wykonać.
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§3.2 Taryfikator kar
3.1 Tabela, w której zostały rozpisane czyny zakazane wraz z ich karami.
Czyn
Obraza/napinka do Administracji
Rozpowszechnianie danych osobowych
Rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku
Reklamowanie
Podszywanie się pod Administrację
Obraza użytkownika
Puszczanie muzyki na kanałach publicznych
Używanie syntezatora mowy
Nagrywanie na kanałach publicznych
Spam
Skakanie po kanałach
Wulgarny, rasistowski: nick/opis/avatar
Wysyłanie linków do groźnych stron
Nękanie innych użytkowników
Przebywanie na kanałach pomocy bez powodu
Prowokowanie Administracji
Próba przekupienia Administratora
Celowe przekręcanie Nick’ów
Poruszanie tematów nazizmu, rasizmu, faszyzmu
Tematy nazizmu, rasizmu, faszyzmu w nazwie/opisie kanału

Kara minimalna
Kara maksymalna
Ban na 60 minut
Ban na 2 dni
Ban na 60 minut
Ban na zawsze
Ban na 60 minut
Ban na zawsze
Ban na zawsze
Ban na 60 minut
Ban na 12 godzin
Ban na 60 minut
Ban na 24 godziny
Ban na 15 minut
Ban na 2 godziny
Ban na 30 minut
Ban na 12 godzin
Ban na 30 minut
Ban na 3 godziny
Ban na 10 minut
Ban na 60 minut
Ban na 10 minut
Ban na 30 minut
Ban na 15 minut
Ban na 60 minut
Ban na 60 minut
Ban na 2 dni
Ban na 30 minut
Ban na 6 godzin
Wyrzucenie
Ban na 20 minut
Ban na 2 godziny
Ban na 3 dni
Ban na 12 godzin
Ban na 7 dni
Wyrzucenie
Ban na 60 minut
Wyrzucenie
Ban na 2 godziny
Usunięcie kanału

3.2 W przypadku gdy jakieś wystąpienie nie zostało zawarte w powyższym taryfikatorze Administrator
TeamSpeak’a ustala wymiar kary w swoim zakresie.
3.3 Administrator przed nałożeniem kary może dać słowne upomnienie.
3.3.1 Możliwe jest także nadanie niższej lub wyższej kary od tej podanej powyżej w taryfikatorze, jeżeli
Administrator uzna to za słuszne.
3.4 Główna Administracja [tj. ROOT, HeadAdmin] nie mają obowiązku stosowania się do powyższego
taryfikatora.

Ostatnia modyfikacja
20.10.2019
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§4 - Regulamin Serwera Discord
§4.1 Postanowienia ogólne
1.1 Korzystając z serwera Discord akceptujesz niniejszy regulamin.
1.2 Regulamin serwera może ulec zmianie w każdej chwili.
1.3 Użytkownik ma obowiązek systematycznego sprawdzania zmian wprowadzonych w regulaminie.
1.4 Administracja nie ma obowiązku informować o zmianach w regulaminie.
1.5 Każdy znaleziony błąd na serwerze należy zgłosić do aktywnego Administratora
1.5.1 Niezgłoszenie błędu, a jego wykorzystywanie może skutkować nawet permanentnym Banem na
serwerze Discord.
1.6 Osoby z rangą Główny Administrator oraz Opiekun Discord mają prawo do naginania zasad
regulaminu
1.7 Serwer Discord jest własnością Administratora pitruk.
1.8 Zakaz kopiowania i udostępniania treści związanych z Discordem.
1.9 Jeżeli nie zgadasz się z decyzją osoby z rangą: Moderator, Administrator zgłoś ten fakt randze wyżej.
Uwaga: Decyzji Głównej Administracji nie można podważyć.

§4.2 Zakazy
2.1 Podczas przebywania na serwerze Discord zakazuje się:
2.1.1 Spamu wiadomościami, Floodowania oraz nadmiernego używania drukowanych/wielkich liter
2.1.2 Używania wulgaryzmów
2.1.3 Obrażania innych użytkowników
2.1.4 Rozpowszechniania treści związanych z rasizmem oraz faszyzmem, nazizmem i innych ustrojów
totalitarnych
2.1.5 Nadmiernego oznaczania (pingowania) użytkowników
2.1.6 Podszywania się pod Administratorów
2.1.7 Puszczania muzyki na kanałach innych niż do tego przeznaczonych
2.1.8 Używania modulatorów głosu, celowa zmiana głosu
2.1.9 Używania komend bota na kanałach innych niż do tego przeznaczone
2.1.10 Udostępniania treści nieodpowiednich dla osób niepełnoletnich
2.1.11 Prowokowania innych użytkowników

BlueMC.PL - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016-2020
Regulamin - Strona 9

§4.3 Taryfikator kar
3.1 Tabela, w której zostały rozpisane czyny zakazane wraz z ich karami.
Czyn
Spam, Floodowanie oraz nadużywanie CapsLock’a
Używanie wulgaryzmów
Obrażanie innych użytkowników
Propagowanie ustroju totalitarnego
Reklamowanie
Nadmierne oznaczanie użytkowników i ról
Podszywanie się pod innych użytkowników
Puszczanie muzyki na kanałach innych niż muzyczne
Używanie modulatorów głosu, celowa zmiana głosu
Używanie bota na kanale innym niż Botownia
Udostępnianie treści dla osób pełnoletnich
Prowokowanie użytkowników

Kara minimalna

Kara maksymalna

Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Wyciszenie na 30 minut
Wyciszenie na 60 minut
Wyciszenie na 30 minut
Ban na 60 minut
Ban na zawsze
Ostrzeżenie
Ban na zawsze
Ostrzeżenie
Ban na 10 minut
Ban na 60 minut
Wyciszenie na 10 minut
Wyciszenie na 30 minut
Ban na 30 minut
Ban na 60 minut
Ostrzeżenie

3.2 Ostrzeżenia
3.2.1 Dwa ostrzeżenia – Wyciszenie na godzinę
3.2.2 Trzy ostrzeżenia – Wyciszenie na 3 godziny
3.2.3 Sześć ostrzeżeń – Ban na 30 minut
3.2.4 Osiem ostrzeżeń – Ban na 1 dzień
3.3 Administrator ma prawo nadać wyższą lub niższą karę jeżeli uzna to za słuszne.
3.4 Administrator ma prawo sumować kary.
3.5 W przypadku gdy jakieś wystąpienie nie zostało zawarte w powyższym taryfikatorze Administrator
Discord’a ustala wymiar kary w swoim zakresie.
3.6 Osoby z rangą: Główny Administrator oraz HeadAdmin Minecraft nie mają obowiązku stosowania się
do powyższego taryfikatora.

Ostatnia modyfikacja
15.10.2019
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Changelog – Lista zmian
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