REGULAMIN FORUM
WWW.KATALOGPPOZ.PL
Każdy użytkownik, który zapisał się do Newslettera został równocześnie zarejestrowany do Forum
i może z niego korzystać.
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez www.katalogppoz.pl usługi polegającej na
umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego uczestniczenia w Forum w celu wymiany informacji,
komentarzy i opinii na tematy związane z ochroną przeciwpożarową (w szczególności
z zagadnieniami prewencji pożarowej).
Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Operator (podmiot będący
właścicielem portalu www.katalogppoz.pl) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania
w portalu.
Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli
pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
treści zakazane
Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność;
Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na
łamach jego Forum. Wklejenie tekstu nie Twojego autorstwa spoza forum (cytowanie) może nastąpić
wyłącznie z podaniem autora oraz bez ingerencji w treść.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum treści:
a.
b.
c.
d.

sprzecznych z prawem,
wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
propagujących przemoc,
uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe (treści wulgarne
i obraźliwe, pornograficzne, zachęcające do zażywania narkotyków i innych środków
odurzających).

Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Forum
www.katalogppoz.pl jakichkolwiek przekazów reklamowych.
Operator zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z regulaminem.
obowiązki użytkowników forum
każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu forum
nie należy zakładać tych samych tematów w różnych wątkach, ani duplikować tematów niewiele
wcześniej założonych zarówno przez siebie, jak i przez innych
dla każdego tematu należy dobierać odpowiedni dział
tytuły wątków należy dobierać w sposób łatwo kojarzący się z danym problemem, nie należy
wstawiać wszelkiego rodzaju ozdobników w tytułach, należy unikać zbaczania z tematu, podczas
udzielania odpowiedzi w danym temacie zakazuje się publikowania prywatnej korespondencji
kieruj się zasadą uprzejmości stosując dobre obyczaje
nie krytykuj, nie wyśmiewaj i nie poniżaj słownie innych użytkowników
na Forum piszemy w języku polskim. Użytkownik ma obowiązek zadbania o poprawność
gramatyczną i ortograficzną. NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRZY TYM WIELKICH LITER, które
traktowane są jak krzyk. Poprawnie i zrozumiale opisany problem zwiększa Twoje szanse na
znalezienie pomocy.
ewentualne ograniczenia
Użytkownicy nagminnie łamiący Regulamin i ignorujący upomnienia Moderatorów powinni liczyć
się z otrzymaniem ostrzeżenia lub z zablokowaniem dostępu do Forum. Moderatorzy forum mają
prawo do korekty, zmian lub usunięcia z forum dowolnego postu bez podania uzasadnienia.
Przypadki łamania prawa będą zgłaszane właściwym organom.
odpowiedzialność będą łącznie z ich postami usuwani z forum.
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