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Regulamin czatu na 

http://maksplus.y0.pl 

1. Nie przeklinaj, nie oczerniaj! 

2. Nie wyzywaj innych użytkowników! Traktuj 

ich tak, jak oni powinni traktować Ciebie – 

czyli kulturalnie. 

3. Nie reklamuj stron z których czerpiesz 

różnego rodzaju korzyści np. pieniężne, 

punktowe. 

4. Nie reklamuj stron, za które otrzymujesz 

gift code do Minecraft jak tylko ich 

zareklamujesz! Pamiętaj, nie da się dostać 

gft coda za darmo -.- 

5. Nie reklamuj swoich własnych „dzieł” typu 

strona WWW, kanał YouTube, chyba że 

odbędzie się event „Dzień polecania” lub 

na swoim czatowym profilu ustaw adres 

URL który który będzie się wyświetlał obok 

Twojego nicku (ikona domku) 

6. Nie wyzywaj adminów, moderatorów itp. 

7. Wszelkie błędy i pytania kieruj do 

adminów, moderatorów. 

8. Czat jest dostępny zawsze, niezależnie czy 

obecnie trwa live czy nie. 

http://maksplus.y0.pl/


* - Zasada dotyczy tylko adminów. 
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9. Nie podszywaj się pod adminów, 

moderatorów itd. I tak jak zmienisz nick na 

nick admina, moderatora nie otrzymujesz 

funkcji użytkownika pod którego się 

podszywasz, a więc nic z tego :) 

10. Jeżeli uważasz, że jakiś użytkownik czatu 

źle się zachowuje w stosunku do Ciebie 

i/lub innych – alarmuj do admina, pomimo 

czy jest dostępny czy nie, napisz na 

prywatnej rozmowie, aby jak najszybciej 

wymierzyć karę zawartą w „Rozkładzie 

banowania” 

11. *Mianem adminów, moderatorów może 

odznaczać tylko admin, pod warunkiem że 

HeadAdmin (MAKS+) zaakceptuje zmiane. 
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„Rozkład” banowania 

 
1. Wyzywanie, obrażanie – za 1 razem – 

ban na 3h, za 2 razem – ban na zawsze; 

obrażanie admina lub moderatora – ban 

na zawsze. 

2. Reklamowanie stron z „korzyściami” (patrz: 

str. 1, pkt 3, 4) - ban na zawsze 

3. Przeklinanie, oczernianie – ban na 2h 

4. Próba podszywania się pod admina, 

moderatora itd. – Ban na 24h 

5. Reklamowanie swoich własnych dzieł (patrz: 

str. 1, pkt 5) – Upomnienie 

6. Spam – Upomnienie; spamowanie pomimo 

upominania – ban na 24h 

7. *Odznaczanie mianem adminów, 

moderatorów bez potwierdzenia 

HeadAdmina (Maksa) – cofnięcie miana o 

1 stopień np. z admina stajesz się 

moderatorem.  

 


