Regulamin korzystania z Platformy MOE
Platforma MOE to miejsce, w którym można dyskutowad, komentowad, umieszczad i zapoznawad się
z materiałami o tematyce społeczno-ekonomiczne. Aby zachowad porządek i miłą atmosferę na
Platformie MOE, należy przestrzegad poniższych zasad:
1. Na Platformie MOE w ramach modułów nie umieszczamy wpisów, komentarzy i odnośników
(linków) do stron internetowych, które naruszają prawo lub dobre obyczaje, w tym m.in.:
- zawierają wulgaryzmy,
- zawierają treści pornograficzne,
- propagują alkohol,
- propagują narkotyki i inne środki odurzające,
- obrażają osoby publiczne lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi
zarzutami inne osoby,
- obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
- nawołują do agresji,
- przyczyniają się do łamania praw autorskich,
- są bezpośrednimi atakami na innych użytkowników Platformy MOE,
- zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
- są reklamami,
- są spamem, czyli nie mają nic wspólnego z tematyką modułów,
- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej.
2. Użytkownik powinien przestrzegad zasad ortografii oraz interpunkcji.
3. Na Platformie MOE nie publikujemy odnośników do stron zawierających numery seryjne
(„seriale”) lub oprogramowanie pirackie („warez”) czy łamiące zabezpieczenia („cracki”).
4. Usuwane będą odnośniki do stron zawierających materiały, co do których istnieje
podejrzenie, że naruszają prawo lub dobre obyczaje.
5. Wątki i komentarze należy zakładad w odpowiednich dla nich modułach, w przeciwnym razie
zostaną usunięte.
6. Temat wątku powinien byd odpowiednio sformułowany i jednoznacznie określad treśd wątku.
Zabronione jest tworzenie takich samych wątków w kilku różnych modułach.
7. Zabronione jest tzw. „nabijanie postów” (dodawanie do danego wątku wielu wypowiedzi o
krótkiej i nic nie wnoszącej treści tzn. „tak”, „nie” „ok”, „aha”, itp. mających na celu jedynie
zwiększenie „rangi” wpisu i „sztuczne” zwiększanie aktywności użytkownika Platformy MOE).
Osoby notorycznie „nabijające posty” otrzymają ostrzeżenie, a w nadzwyczajnych sytuacjach
zostanie im czasowo zablokowane konto (patrz pkt. 10).
8. Zabronione jest podszywanie się pod administratorów i moderatorów modułów, w
szczególności używanie takich awatarów czy podpisów, jak „Administrator”, „Moderator” czy
„Platforma MOE”.
9. W przypadku znalezienia wątków naruszających zasady korzystania z Platformy MOE należy
skorzystad z opcji - „Zgłoś naruszenie zasad”.
10. Za łamanie zasad korzystania z Platformy MOE będą przydzielane ostrzeżenia – za każde
złamanie zasady jedno ostrzeżenie. Trzecie ostrzeżenie jest równoznaczne z blokadą konta na
okres jednego miesiąca. Konta Użytkowników notorycznie łamiących zasady korzystania z
Platformy MOE będą blokowane bezterminowo.

11. Administrator Platformy MOE zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu bez podania
przyczyny.
12. Właściciel i Administrator Platformy MOE nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treśd
wypowiedzi zamieszczanych na Platformie MOE przez Użytkowników.
13. Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi i materiały na Platformie MOE niniejszym
upoważnia nieodpłatnie Administratora Platformy MOE do:
- zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera,
- obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów Platformy MOE,
- publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika wypowiedzi,
- włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowao,
- wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,
- rozpowszechniania wypowiedzi na każdym nośniku audiowizualnym, a w
szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej,
- umieszczania wypowiedzi w bazach danych.
14. Treśd wypowiedzi wyraża opinię jej autora. Użytkownik może zmodyfikowad lub wycofad
własny wpis.
15. Korzystając z Platformy MOE Użytkownik zgadza się nie zamieszczad materiałów, które są
fałszywe, obraźliwe, niedokładne, wulgarne, obsceniczne, wzmagają nienawiśd, zastraszają,
profanują wartości, grożą, ingerują w czyjąś prywatnośd lub łamią obowiązujące prawo.
16. Korzystając z Platformy MOE Użytkownik zgadza się nie zamieszczad materiałów chronionych
prawem autorskim, chyba że dysponuje prawami do nich lub zamieszczenie tych materiałów
nie stanowi naruszenia praw autorskich.
Życzymy miłego korzystania z Platformy MOE!

