Regulamin forum serwisu Allekicz.pl

1.

Art. 1 Postanowienia ogólne
Allekicz.pl służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy w zakresie
danych działów tematycznych forum.

2.

Prezentowane na forum poglądy, opinie i odpowiedzi na pytania dotyczące oryginalności produktów
mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie powinny być traktowane jako wiążące
kogokolwiek.

3.

Korzystanie z forum oraz serwisu Allekicz.pl jest bezpłatne.

1)

Art. 2 Definicje
Administrator - osoba zarządzająca forum i czuwająca nad jego właściwym funkcjonowaniem,
posiadająca również funkcję moderatora każdego działu forum.

2)

Moderator - osoba strzegąca porządku w powierzonym mu dziale forum. Moderator może w określonych
przypadkach zmieniać, usuwać lub blokować posty/tematy użytkowników.

3)

Post - informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na
forum przez użytkownika.

4)

Link – tekstowy lub/i graficzny zawierający hiperłącze, powodujące przekierowanie na inną stronę lub
obiekt w sieci Internet.

5)

Emblemat (Avatar) - niewielki obrazek określający użytkownika forum (z zastrzeżeniem postanowień
szczególnych dotyczących emblematów; patrz niżej).

6)

IP, adres IP - liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci.

7)

Cookies (ciasteczka) - niewielkie pliki tworzone przez przeglądarkę użytkownika ułatwiające i
wspomagające pracę programu.

8)

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu, polegająca na
udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Użytkownika (przez wyświetlenie strony o określonym
adresie URL), umożliwieniu Użytkownikom wymiany informacji, udostępnieniu zasobów informatycznych
Administratora Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikom Zarejestrowanym umieszczania swoich opinii
na dany temat oraz umożliwieniu Użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych
pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane w Serwisie.

9)

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu.

10) Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i ma swój unikalny Login
zabezpieczony hasłem.
11) Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego
przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.
12) Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie,
w którym Użytkownik może wykonywać operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie.
13) Forum – część Serwisu o charakterze grupy dyskusyjnej, w ramach której następuje wymiana informacji
i opinii pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi.

1.

Art. 3 Posty i Tematy
Publikować posty na forum może każdy zarejestrowany użytkownik.

2.

Użytkownik zakładający temat ma obowiązek wybrać odpowiednią dla tematu kategorię na forum.
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3.

Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez innych
użytkowników treści.

4.

Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) w poście przez 60 minut od momentu jego
umieszczenia na forum, ale nie później niż do momentu pojawienia się odpowiedzi innego użytkownika
na dany post.

5.

Zabronione jest umieszczanie na forum postów, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały
niezgodne z obowiązującym prawem RP, mające na celu jego obejście lub naruszające dobre obyczaje, a
w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby,
nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność lub zmierzające do naruszenia praw
innych osób.

6.

Zabronione jest umieszczania na forum reklam lub promowanie swojej działalności. Powyższy zakaz
obejmuje również nicki, podpisy, avatary, posty, Prywatne Wiadomości (PW) oraz e-maile przesyłane do
użytkowników. Zgodę na reklamowanie lub promowanie swojej działalności na forum w jakiejkolwiek
formie wydać może jedynie Administrator do którego należy się w tej sprawie zwrócić za pośrednictwem
systemu Prywatnych Wiadomości (PW) lub e-maila.

7.

Zabronione jest prowadzenie zbędnych polemik, składających się m.in. z dużej ilości krótkich postów bez
treści merytorycznej, odbiegających w sposób znaczący od głównego tematu, a także ostrych
wypowiedzi i kłótni. Wszelkie tematy, których forma przyjmie charakter czatu internetowego lub luźnej
pogawędki, a które mogą być kontynuowane drogą Prywatnych Wiadomości, komunikatorów
internetowych lub e-maili będą zamykane, ewentualnie usuwane będą konkretne posty. Ocena tematu
pod kątem niniejszego § pozostaje w rękach Administratorów i Moderatorów Allekicz.pl.

8.

Wszystkie informacje, które wpisują użytkownicy będą przechowywane w bazie danych. Informacje te
nie będą podawane bez zgody autora osobom trzecim z zastrzeżeniem Art. 7 p. 6.

9.

Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do
pozyskania danych użytkowników i ich postów.

10. Usuwania postów i tematów na forum dokonują Administratorzy i Moderatorzy. Użytkownik po upływie
okresu przewidzianego w art. 3 p. 3 nie może usunąć swojej wypowiedzi. Każda umieszczona treść może
bowiem stanowić pomoc lub wskazówkę dla innych. Co do zasady żądanie ich usunięcia będą
ignorowane.

1.

Art. 4 Nazwy użytkownika (nicki)
Nazwy użytkownika powinny być w miarę krótkie i nie powinny zawierać jedynie znaków
niestandardowych (!.;,:.-_'#, itd.).

2.

Nazwy użytkowników nie mogą być adresami stron www.

3.

Zastosowanie do nazw użytkowników mają również przepisy art. 3 p. 5 i 6.

1.

Art. 5 Podpisy (sygnatury)
Zastosowanie do podpisów mają przepisy art. 3 p. 5 i 6.

2.

Użytkownik może umieścić jeden link tekstowy w swojej sygnaturze.

3.

Sygnatura użytkownika nie może przekroczyć 255 znaków.

4.

Sygnatura nie może zawierać obrazków.

1.

Art. 6 Emblematy (avatary)
Wymiary emblematu mogą maksymalnie wynosić 125 pikseli szerokości oraz 140 pikseli wysokości.

2.

Dopuszczalne są jedynie pliki z rozszerzeniem *.jpg, *.gif i *.png.

3.

Rozmiar pliku emblematu nie może przekraczać 80 kilobajtów.
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4.

Zastosowanie do emblematu mają również przepisy art. 3 p. 5 i 6.

1.

Art. 7 Sankcje
Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu oraz
postu, który narusza regulamin forum albo netykietę.

2.

Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać w szczególności posty:

nieczytelne pod względem stylistycznym,

napisane wyłącznie dużymi literami albo innym kolorem niż czarnym,

z rażącą ilością błędów ortograficznych,

nie wnoszące treści merytorycznych,

umieszczone "jeden pod drugim" przez tego samego nadawcę

powielane w różnych miejscach na forum

błędne pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

będące formą ogłoszenia

3.

Ocena czy powyższy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w
jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Administratora i Moderatora forum. W takim przypadku
użytkownik może otrzymać ostrzeżenie lub zostać usunięty z forum (ban). Usunięcie z forum nie musi
być poprzedzone ostrzeżeniem.

4.

Naruszające regulamin nicki podlegają zmianie przez Administratora.

5.

Naruszające regulamin podpisy i awatary ulegają zmianie bądź usunięciu przez Administratorów oraz
Moderatorów.

6.

W przypadku podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa o ewentualnym przestępstwie zostaną
powiadomione organy ścigania. Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów.

1.

Art. 8 Dział Bazarek
Dział Bazarek nie jest miejscem do dyskusji, ogłoszenia mogą być komentowane jedynie w przypadku
podejrzenia lub stwierdzenia, że produkt jest nieoryginalny.

2.

Możliwość wstawienia ogłoszenia mają tylko użytkownicy z liczbą postów w innych działach forum
przekraczającą 10.

3.

Tematy należy zakładać według poniższego schematu:

[Nazwa Produktu | Firma | Model | Rozmiar] np. Spodnie Levi’s 511 W36
4.

Zabrania się używania wielkości czcionki oraz kolorów innych niż domyślne.

5.

Zakładając temat, zabronione jest używanie WIELKICH ZNAKÓW.

6.

Oferty muszą zawierać orientacyjną cenę za jaką chcemy sprzedać przedmiot.

7.

Oferty muszą zawierać realne zdjęcie produktu. Zabrania się wstawiania katalogowych zdjęć do
ogłoszeń.

8.

Oferty mogą zawierać linki tylko do bezpośrednio sprzedawanego przedmiotu.

9.

Do każdego wystawionego przedmiotu należy podać wymiary, nie tylko S, M, L itd., ale również wymiary
w centymetrach.

10. Zabrania się wystawiać przedmioty, które zostały już wcześniej przez użytkownika wystawione i dalej
widnieją w dziale Bazarek. W celu poprawienia widoczności swojego ogłoszenia należy użyć opcji
podbicia oferty tak jak jest to opisane w Art. 8 p. 12.
11. W ogłoszeniach można oferować tylko te przedmioty, które są wystawione w pierwszym poście tematu.
W przypadku gdy w ogłoszeniu część przedmiotów zostanie sprzedana, a nie minął jeszcze termin na
podbicie tematu (Art. 8 p. 12), należy użyć opcji Zgłoś post (ikonka wykrzyknika [!]) i w treści zgłoszenia
piszemy, które przedmioty zostały już sprzedane. W przypadku złamania tego punktu mają zastosowanie
przepisy Art. 7 niniejszego regulaminu.
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12. Podbijanie ofert możliwe jest po 6 dniach od ostatniego wpisu w temacie.
13. Wszelkie pytania, prośby i negocjacje na linii Sprzedający – Kupujący załatwiamy poprzez prywatna
korespondencje na forum, mail lub komunikatory.
14. Jeśli wystawiony towar zostanie sprzedany, należy wyedytować nazwę tematu dodając na końcu
[SPRZEDANE] lub używamy opcji Zgłoś post (ikonka wykrzyknika [!]).
15. Ogłoszenia, w których aukcje zostaną przeniesione do archiwum, wygasną linki do zdjęć lub przez
dłuższy czas temat nie będzie podbijany mogą zostać uznane przez Moderatorów i Administratorów
forum jako nieaktualne. Skutkuje to zamknięciem tematu lub jego całkowitym usunięciem.
16. Po zakończonej transakcji kupujący wystawia opinię na temat sprzedającego w temacie Opinie o
Sprzedających.

1.

Art. 9 Naruszenia
Administracja oraz Moderatorzy forum i serwisu Allekicz.pl nie odpowiadają za treść wypowiedzi
zamieszczanych przez Użytkowników. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za użyteczność,
dokładność i kompletność jakiejkolwiek wypowiedzi. Treść wypowiedzi wyraża opinię jej autora.
(Zgodnie z Art. 15 ust. Z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

2.

Wszelkie ewentualne naruszenia należy zgłaszać do Administracji forum w formie prywatnej wiadomości
(PW), wiadomości email lub pisemnej.

3.

Administracja z zobowiązuje się do niezwłocznego zablokowania dostępu do danych których charakter
został uznany za bezprawny, a administrator został o takowym charakterze poinformowany poprzez
otrzymanie urzędowego zawiadomienia lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnych charakterze
danych. (Zgodnie z Art. 14 ust. Z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Za
wiarygodną wiadomość uznaje się:

Wiadomość nakazową od Organów Ścigania RP

W przypadku spraw dotyczących oryginalności produktów wiadomość od upoważnionego
przedstawiciela danej marki (lub oficjalnego dystrybutora danej marki) potwierdzającą lub
negującą (w zależności od sprawy) oryginalność rzeczonego produktu (produktów).

4.

Zgłoszenie naruszenia, które nie spełni wymagań art.3 p.3, będzie rozpatrywane indywidualnie mając na
uwadze ustawy i rozporządzenia dotyczące wolności słowa min. art. 54 Konstytucji RP oraz art. 10
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

5.

Administracja zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania skarg dotyczących bezprawnego charakteru
danych jeśli nie spełniają one przesłanek art.3 p.3 niniejszego regulaminu.

1.

Art. 10 Postanowienia końcowe
Forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika.
Nie zawierają one żadnych informacji, które zostały podane przez użytkownika i służą jedynie ułatwieniu
korzystania z forum oraz na potrzeby danych statystycznych. Adres email jest wykorzystywany jedynie
dla potwierdzenia podanych przez użytkownika informacji oraz hasła.

2.

Każda osoba może posiadać tylko jedno konto na forum. Złamanie tej zasady grozi sankcjami
określonymi w niniejszym regulaminie.

3.

Rejestracja i korzystanie z forum jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego
regulaminu.

4.

Użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia (odwołanie) od decyzji Moderatora albo Administratora.
Odwołania składa się do osoby, która wydała przedmiotową decyzję za pośrednictwem systemu
Prywatnych Wiadomości (PW) lub e-maila. Decyzja Moderatora lub Administratora, co do sposobu
rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

5.

Zabrania się udostępniania osobom trzecim swojego konta na forum oraz serwisu. W przypadku
wystąpienia prawdopodobieństwa ujawnienia danych do logowania konta użytkownika, jest on
zobowiązany do zabezpieczenia swojego konta poprzez zmianę hasła.
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6.

Zabrania się kopiowania w części lub całości materiałów zawartych na całym forum, bez pisemnej zgody
Administratora.

7.

Administracja forum zastrzega sobie możliwość odpowiadania tylko na wybrane wiadomości bez podania
przyczyny.

8.

O zmianach zasad korzystania z Forum będziemy informować na Forum. W sprawach nieuregulowanych
stosuje się zapisy Regulaminu Serwisu Allekicz.pl, dostępnego w stopce pod napisem „Regulamin
serwisu allekicz.pl” na każdej podstronie www.allekicz.pl
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