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§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1 Właścicielem serwera jest Mindcraft.pl, (dane kontaktowe:
support@mindcraft.pl , andrzejeq132@gmail.com ).
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.
1.5 Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z otrzymaniem kary.
1.6 Administracja ma pełne prawo do modyfikowania lub zmieniania zawartości
regulaminu bez konieczności wcześniejszego informowania użytkowników o
zmianach.
1.7 Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania niechcianych treści.
1.8 Administracja zastrzega sobie prawo do karania za coś, czego nie ma w
regulaminie, ale wyda się jej nieodpowiednie.
1.9 Wszelkie czynności i akcje, które prowadzą do działania na szkodę serwera
Mindcraft.pl, będą surowo karane.
1.10 Użytkownik powinien okazywać szacunek do administracji serwera oraz do
jego graczy.
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§2 Rejestracja i zasady korzystania:

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,
trzeba zgłosić to administracji na serwerze Discord poprzez system ticketów na
kanale #┇🤷┇pomoc .  (Ticket: Rejestracja)
2.3 Niezgłoszenie faktu korzystania pod jednym adresem z większej ilości
użytkowników będzie skutkować usunięciem wszystkich podłączonych do adresu
IP kont 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/pelerynek
uznawanych powszechnie za obraźliwe lub zawierających treści rasistowskie,
erotyczne, pornograficzne oraz nawiązujących do systemów totalitarnych, dotyczy
również symboliki.
* [ Również zabronione jest posiadanie nicku typu: jaaaaannnn1234567890 ,
heeeeeeeej11122233344 ]
2.6 Jeżeli użytkownik ma jakikolwiek problem z rejestracją na serwerze, należy
zgłosić się do administracji na serwerze Discord poprzez system ticketów na
kanale #┇🤷┇pomoc . (Ticket: Rejestracja)
2.7 Zakazane jest sprzedawanie oraz oddawanie kont i przedmiotów za realne
pieniądze jak i przedmioty z zewnątrz.



§3 Zasady kanałów tekstowych/głosowych:

3.1 Używanie wulgaryzmów i słów uznawanych za obraźliwe jest zakazane.
Należy zachować zasady kultury na czacie. Próba cenzurowania wulgaryzmów
również podlega karze.
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 Obrażanie i wyzywanie graczy oraz administracji i serwera jest zakazane.
3.6 Zabrania się reklamowania stron www, serwerów Discord, serwerów
Minecraft, kanałów YouTube, Twitch, TikTok oraz podobnych bez zgody
Administracji.
3.7 Kłótnie i wszelkiego rodzaju nadmierne prowokacje w stosunku do wszystkich
jest zakazane.
3.8 Zakazane jest poruszanie tematów kontrowersyjnych, wulgarnych,
erotycznych, religijnych, rasistowskich itp.
3.9 Na serwerze obowiązuje całkowity bezwzględny zakaz promowania treści
nazistowskich, faszystowskich, komunistycznych oraz symboliki związanej z
ustrojami totalitarnymi.
3.10 Zakazane są wszelkie formy szerzenia nienawiści wobec innych osób, w tym
zachowania rasistowskie, ksenofobiczne, antysemickie i inne podobne.
3.11 Nadużywanie niestandardowej czcionki i wszelkiego rodzaju emotikonów jest
zakazane.
3.12 Językiem obowiązującym na serwerze jest język polski. “Istnieje możliwość
komunikowania się w innym języku, lecz dla większości osób może być
niezrozumiały.”
3.13 Zakaz rozsiewania pomówień (tzw. plotek) niezgodnych z prawdą, oraz
odnoszenia się o serwerowni Mindcraft jak i do poszczególnych trybów w sposób
wulgarny i obraźliwy.
(np. “serwer działa na aternosie”, “serwer to syf” itp.) “Specyfikacja maszyn
dostępna jest na stronie serwera.”



§4 Ogólne zasady serwera:
4.1 Serwer i administracja nie ponosi odpowiedzialności za utracone w wyniku
różnych sytuacji przedmioty, rangi oraz konta i nie ma obowiązku ich zwracać.
4.2 Administracja nie teleportuje graczy na życzenie. Robi to tylko w specjalnych
przypadkach (np. odbugowanie).
4.3 Administracja nie ma obowiązku dawania jakichkolwiek przedmiotów.
4.4 Administracja nie odpowiada za handel między graczami. Gracze wymieniają się
przedmiotami na własną odpowiedzialność.
4.5 Wykorzystywanie oraz nakłanianie do używania błędów/bugów jest zakazane.
4.5.1 Nie zgłoszenie błędów/bugów administracji skutkuje banem
4.6 Zakazane jest trollowanie, działające na niekorzyść graczy (niszczenie, grief,
itp.).
4.7 Zakaz używania wspomagaczy (cheatów/skryptów itp.) ułatwiających rozgrywkę i
psujących ją innym oraz nakłaniania do ich używania.
4.8 Wszelkiego rodzaju mody typu Optifine, Minimap są dozwolone jeżeli nie wiążą
się z dodatkową przewagą typu pokazywanie serc, nicków, jaskiń i tym podobnych.
4.8.1 Pośrednie wykorzystanie wspomagaczy poprzez współpracę z osobą ich
używającą jest zakazane.
4.8.2 Wszelkiego rodzaju resource packi dające dodatkową przewagę (np. x-ray,
ukazujące enchanty przeciwnika na zbroi) również są zakazane.
4.9 Niszczenie mapy (tzw. Griefing) jest niedozwolone.
4.10 Zabijanie, okradanie i niszczenie budowli graczy jest niedozwolone.
4.11 Administracja może w każdej chwili zrestartować lub zatrzymać serwer.
(Staramy się informować chwilę wcześniej, poprzez czat w grze Minecraft).
4.12 Wszystkie skargi, propozycje (Ticket: ogólne) , prośby o unbana, prośby o zwrot
itd. składamy tylko i wyłącznie na serwerze Discord poprzez system ticketów na
kanale #┇🤷┇pomoc . (Ticket: odwołania )
4.13 Zakazane jest rozpowszechnianie danych osobowych użytkowników serwera
Mindcraft.pl
4.14. Bany czasowe poniżej 14 dni nie podlegają apelacji (odwołania). W przypadku
takiego bana należy odczekać całą długość kary.
4.14.1 Bany czasowe powyżej 14 dni oraz bany stałe podlegają apelacji (odwołania)
w przeciągu 3 dni od czasu ich nałożenia poprzez system ticketów na kanale
#┇🤷┇pomoc . (Ticket: odwołania)
4.15 Jakiekolwiek próby omijania kary oraz utrudnianie pracy administracji są
zakazane.
4.16* System rekrutacji użytkowników odbywa się poprzez system ticketów na kanale
#┇🤷┇pomoc . (Ticket: Rekrutacja)



§5 Eventy:

5.1 Jeżeli administracja zezwoli, może pojawić się event. Eventy mogą być z
góry zapowiedziane lub też zrobione spontanicznie.
5.2 Podczas eventu należy wykonywać polecenia administracji.
5.3 Za niestosowanie się do poleceń można zostać wykluczonym przez
osoby prowadzące.
5.4 Event „sponsorowany” może przeprowadzić osoba od moderatora
wzwyż lub osoba do tego powołana.
5.5 Za event sponsorowany uważa się taki, którego nagrody są ufundowane
przez administrację, lub jakiegoś użytkownika.
5.6 Eventy najczęściej mają stworzony swój odrębny regulamin. Należy
stosować się do regulaminu serwerowego, jak i dodatkowo regulaminu
eventu!



§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

6.1 Wszelkie skargi, uwagi, propozycje, kandydatury na rangi, prośby o
unbana, zwrot Itemów, itp. składamy wyłącznie za pomocą systemów
ticketów na kanale #┇🤷┇pomoc . (Kategorie ticketów opisane są powyżej,
przy odpowiednich punktach)
6.2 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).
6.3 Administracja ma pełne prawo do zmiany treści regulaminu bez
wcześniejszego powiadomienia użytkowników o zmianie.
6.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
6.5 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie
Mindcraft.pl oraz discordzie dostępnego pod stroną: dc.mindcraft.pl
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§7 Taryfikator Kar:

MUTE
- ostrzeżenie – mute 15 minut
- notoryczne pytanie się o to samo - mute 30 minut
- żebranie o itemy - mute 1 godz.
- przekleństwo – mute 1 godz.
- wulgaryzmy – mute 3 godz.
- spam, flood, caps – mute 1 godz.
- prowokowanie administracji – mute 2 godz.

BAN
- okradanie graczy spoza Gildii – utrata Itemów
- grożenie graczom, nękanie – ban 3 dni
- wyzywanie gracza, rodziny, wyznania – ban 3 dni
- wyzywanie Administracji – ban 30 dni
- reklama innego serwera – ban 30 dni lub permanentny
- multikonta (3 i więcej) – ban permanentny
- omijanie bana – ban 30 dni
- niecenzuralny/obraźliwy nick – ban permanentny
- obraza serwera – ban permanentny

Administrator może ukarać danego użytkownika na czasowo i opisowo
karę, która nie została zapisana powyżej!


