Podmínky užívání fóra Boubelky
1. Na fóru musí být dodržovány veškeré zákony České republiky
2. Musí být dodržovány morální zákony (vulgarity, zesměšňování, rasové projevy)
3. Je dobré mít jednoduchou přezdívku ( nick ) kvůli přehlednosti a snazšímu vyřizování
problémů
4. Je zakázáno odkazovat na jiné webové stránky za účelem diskuze. Odkazy na obrázky a linky
ke stažení jsou povoleny.
5. Na fóru se můžete dožadovat pomoci, trestu pro jiné, stížnosti na členy fóra, redaktory.
6. Váš příspěvek na fóru nesmí obsahovat různé reklamní odkazy a podobné věci.
7. Pokud máte nějaký problém, hledejte na fóru, pak znova na fóru, pak se na fóru ptejte.
8. Spam a jiná reklama je zakázána
9. Prohřešky v typu vulgárnost, nadávky, rasové urážky jsou permanentně zakázané !
10. Tresty rozdělují Moderátoři fóra, nebo Administrátor.
11. Fórum nesmí být v žádném případě zaměňováno s chatem. Proto ten, kdo bude postovat
příspěvky na tématu ve velmi krátkém časovém sledu, bude se jednat o téma, které by se
dalo řešit např. jednou otázkou nebo bude postovat příspěvky typu "SMAJL" nebo jiné
nesmyslné věty, bude nejdříve varován a poté má šanci na BAN. Pokud následně i po banu
bude spamovat můžete dostat IP Ban.
12. Je zakázáno postování jakýchkoliv příspěvků na téma "loučení, odcházím", postrádá to
jakýkoliv smysl (k tomuto není fórum určeno). Příspěvek bude okamžitě smazán a uživatel,
který takový příspěvek postnul dostane ban na fórum.
13. Je zakázáno vytváření několika dalších účtů na fóru.
14. Je zakázáno sdílet informace o zdrojích nelegálních léků - přípravků.
Vstup do registrace Vám bude umožněn pouze po odsouhlasení následujících registračních
podmínek:
1. Registrace
V souvislosti s navštěvováním tohoto fóra bude uživatel při registraci požádán o poskytnutí svého
uživatelského jména, hesla a e-mailové adresy.
Administrátor ani Moderátoři tohoto fóra nejsou zodpovědni za soukromí návštěvníků fora. Veškeré
informace, které zde poskytnete se stanou informacemi veřejnými. Proto doporučujeme zvážit, zda o

sobě uvedete další informace a zda svoji emailovou adresu necháte zobrazit ostatním registrovaným i
anonymním uživatelům.
Forum.dayz-sa.cz nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé používáním tohoto fóra.
Uživatel ručí za správnost údajů, které při registraci zadá. Pozdější změnu údajů lze provést v
nastavení uživatelského profilu. Je zakázáno zadávat nesmysly. Buď pravdivé údaje nebo nic.
Uživatelem uvedené informace nebudou provozovatelem fóra využity jinak, než jak je k zajištění
činnosti fóra nutné.
Jestliže máte problém s registrací, napište nám na email: info@k-media.cz.

2. Etiketa
Není dovoleno do fóra posílat jakékoli hanlivé, neslušné, vulgární, nenávistné, zastrašující, sexuálně
orientované nebo jiné příspěvky a/nebo materiály, které by mohly porušovat zákony. Posílání
takových příspěvků a/nebo materiálů vám může přivodit okamžité a permanentní vyhoštění z fóra.
Pro případ potřeby vynucení těchto podmínek je zaznamenávána IP adresa všech příspěvků.
Souhlasíte, že administrátor a moderátoři tohoto fóra mají právo odstranit, upravit, přesunout nebo
ukončit jakékoliv téma, kdykoliv zjistí, že odporuje těmto podmínkám.
Každý uživatel, který by má jakékoli námitky k příspěvku a/nebo materiálu, který zaslal jiný uživatel,
má možnost kontaktovat emailem admina nebo nahlásit příspěvek. Administrátor a moderátoři
mohou odstranit nebo jakýkoliv způsobem změnit Vámi zaslaný příspěvek a/nebo materiál v případě
že bude tyto podmínky porušovat.

3. Závěrečná ustanovení
Provozovatel diskusního fóra si vyhrazuje právo při porušení těchto podmínek uživatelský účet bez
udání důvodů smazat.
Provozovatel diskusního fóra si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit. Uživatel je může
odmítnout zasláním žádosti o odstranění uživatelského účtu.
Systém tohoto fóra používá k ukládání informací na vašem počítači cookies. Tato cookies neobsahují
žádné informace, které jste vložil, slouží jen ke zvýšení vašeho pohodlí při prohlížení.
Emailová adresa uživatele bude používána pouze pro potvrzení registračních detailů a hesla, k zasláni
nového hesla, pokud uživatel zapomněl aktuální, a v případě nutnosti i k zaslání technických a jiných
informací souvisejících s provozem a administrací diskusního fóra.
Všechny příspěvky tohoto fóra vyjadřují pohledy a názory autora příspěvku a nikoli administrátora
a/nebo moderátorů (mimo příspěvky jich samotných) a proto za ně nejsou a nemohou být
zodpovědni.

Následující doporučení nejsou povinná, každopádně by bylo dobré, abyste je dodržovali:
Předmět by měl vždy vystihovat dané téma příspěvku.
Vyhněte se vulgarismům, urážkám a podobně.
Než něco zveřejníte, zkontrolujte si pravopis. Je to vaše vizitka.
Nesnažte se komentovat něco, čemu nerozumíte.
Na provokativní příspěvky nereagujte.
Vyhněte se oživování starých témat.
Každý je povinen seznámit se s obsahem dané sekce než vytvoří nové téma, předejdete tak vzniku
duplicitních témat.
Nikdy nikomu nedávejte jakékoliv vaše údaje ! Administrátor a ani redaktoři tyto informace
nevyžadují !

