Regulamin TeamSpeak 3 (Polska wersja)
§1 Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin dotyczy serwera TeamSpeak 3 (TS3) pod adresem IP: bestof3.eu i jest on
dostępny publicznie w wersji angielskiej jak i polskiej.
1.2 Przebywanie na serwerze jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4 Regulamin nie działa wstecz to znaczy, że wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich
zatwierdzenia.
1.5 Wszelkie zmiany regulaminu będą dostępne do informacji publicznej przed i po zamierzonej
publikacji w odstępie tygodnia.
1.6 Administracja [Root] (czytaj paragraf 2.2.1) zastrzega sobie prawo modyfikacji serwera na
zasadach określonych w punktach 4 i 5 paragrafu pierwszego.
1.7 Przebywanie na serwerze jest całkowicie DARMOWE. Osoby, które będą chciały wyłudzić
jakiekolwiek korzyści materialne podlegają karze (czytaj paragraf 5). W przypadku bycia świadkiem
takowej sytuacji należy to bezzwłocznie zgłosić (czytaj paragraf 3).

§2 Rangi
2.1 Rangi na serwerze są podzielone według następującej kategorii:
2.1.1 Rangi administracyjne przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za stan techniczny serwera.
2.1.2 Rangi gier służą do informowania innych o aplikacjach, z których korzystają użytkownicy.
2.1.3 Rangi drużyn służą do identyfikacji określonych zespołów.
2.1.4 Rangi specjalne to rangi, które pomagają administracji w zarządzaniu serwerem.
2.2 Rangi administracyjne:
2.2.1 [Root] – ranga przeznaczona dla właścicieli serwera. Osoba z tą rangą posiada najwyższe
uprawnienia dostępne na serwerze i decyduje o jego dalszych losach na różnego rodzaju spotkaniach.
2.2.2 [SA] (Super Administrator) – zastępca [Root], podejmuje decyzje podczas dłuższej nieobecności
wszystkich użytkowników [Root]. Podlega bezpośrednio [Root].
2.2.3 [A] (Administrator) – podporządkowuje się do wszelkich poleceń wydanych przez [Root] i [SA].
[A] jest bezpośrednim łącznikiem użytkowników i administracji niższej rangi z [Root] i [SA].
Odpowiada on za stan techniczny serwera, nadzoruje porządek oraz pracę moderatorów.

2.2.4 [JA] (Junior Administrator) – jest to osoba poddana testom na [A], posiada takie same
uprawnienia i obowiązki jak [A] lecz sam nie może podejmować ważniejszych decyzji niż moderator.
2.2.5 [Mod] (Moderator) – odpowiada bezpośrednio za stan techniczny kanałów oraz nadaje
uprawnienia właścicielom prywatnych kanałów. Posiada on również uprawnienia do tworzenia
kanałów prywatnych za prośbą użytkownika. Podlega [Root], [SA], [A].
2.2.6 [JM] (Junior Moderator) – jest to osoba poddana testom na [Mod], posiada on takie same
uprawnienia i obowiązki jak [Mod] lecz wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem [Root] lub [SA] lub
[A] lub [Mod].
2.3 Rangi kanałów:
2.3.1 Channel Admin – prawowity właściciel kanału.
2.3.2 Operator – użytkownik, który otrzymał uprawnienia od Channel Admin’a do nadzoru nad
kanałem.
2.4 Rangi gier nadawane są przez [A] i [Mod].

§3 Skargi
3.1 W przypadku złamania regulaminu przez użytkownika (nie posiadającego uprawnień
administracyjnych) należy zgłosić to w pierwszej kolejności do [A], w razie jego nieobecności do [SA],
w ostateczności do [Root].
3.2 W przypadku złamania regulaminu przez użytkownika posiadającego
administracyjne należy zgłosić to bezpośrednio do dowolnego użytkownika [Root].

uprawnienia

3.3 Należy pamiętać, że każdy ruch użytkowników jest rejestrowany i zapisywany na serwerze z
wyjątkiem prywatnych wiadomości, poke itp.

§4 Porządek na serwerze
4.1 W kanałach prywatnych zakazane jest nazewnictwo tekstami obrażającymi inne osoby.
4.2 O porządek w kanałach prywatnych dba Channel Admin. Wzywanie administracji na interwencję
związaną między innymi z kłótnią czy zakłócaniem porządku (wtedy kiedy Channel Admin lub
operator kanału są dostępni) podlega karze zawartej w paragrafie 5.
4.3 Na kanałach publicznych należy zachowywać się w sposób kulturalny i taki, aby nie przeszkadzał
innym użytkownikom. Na kanałach publicznych porządek sprawuje [JA] lub [A] w przypadku ich
nieobecności należy zgłosić wykroczenie do osoby posiadającej uprawnienia administracyjne.
4.4 Na serwerze panuje kategoryczny zakaz wstępu na kanały przeznaczone dla administracji (z
reguły takie kanały są zablokowane i zwykli użytkownicy nie mają do nich dostępu).
4.5 W przypadku, kiedy potrzebna jest pomoc administracji należy wysłać poke do odpowiedniej
osoby z administracji w zależności od sytuacji (czytaj paragraf 2).

4.6 Niniejszy serwer TS3 jest serwerem publicznym przeznaczonym dla wszystkich użytkowników nie
zależnie od wieku dlatego też zabrania się na kanałach publicznych używania wulgaryzmów
(nazewnictwo tekstami obrażającymi inne osoby) jak i na całym serwerze zabrania się używania
avatarów o charakterze pornograficznym czy też obrażającym inne osoby.

§5 Kary za złamanie regulaminu
5.1 Za zakłócanie porządku bądź przewinienia niskiego rzędu użytkownik otrzymuje ostrzeżenie
stopnia pierwszego.
5.2 Po dwóch ostrzeżeniach stopniach pierwszego użytkownikowi zabiera się wszelkie rangi i
otrzymuje on tygodniową blokadę dostępu do kanałów publicznych.
5.3 W przypadku nagminnego zachowania administracja może od razu dać ostrzeżenie drugiego
stopnia (czyli 2x pierwszego stopnia).
5.4 Każdy właściciel kanału (prywatnego) dostaje możliwość usunięcia użytkownika z kanału i zmiany
hasła kanału dlatego też wezwanie administracji do nieuzasadnionej interwencji będzie jednoznaczne
z otrzymaniem ostrzeżenia stopnia pierwszego.
5.5 W przypadkach wyjątkowych, kiedy zachowanie użytkownika jest karygodne administrator może
zbanować delikwenta po wcześniejszej konsultacji z [SA] lub [Root].
5.6 Użytkownik otrzymuje permanentnego bana kiedy 5 punkt paragrafu 5 nie przynosi jakichkolwiek
postępów.
5.7 Degradacja na serwerze z uprawnień administracyjnych jest dokonywana wtedy, kiedy:
5.7.1 Osoba ignoruje nałożone na nią zadania.
5.7.2 Jest nieobecna przez miesiąc bez wcześniejszego poinformowania.
5.7.3 Nie stawia się na wyznaczone spotkania bez wcześniejszego usprawiedliwienia.
5.7.4 Jej postępowania działają na niekorzyść serwera.
5.7.5 Złamała regulamin.

§6 Postanowienia końcowe
6.1 Ostatnia aktualizacja odbyła się dnia 23.10.2015 roku.
6.2 Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem
www.bestof3.eu.
6.3 Przebywanie na serwerze jak i udział w imprezach organizowanych przez administrację jest
dobrowolny.

