NETYKIETA
Niniejszy dokument zawiera zbiór dobrych zwyczajów i konwenansów obowiązujących wśród
Użytkowników serwisu Audiopasja.pl, powstałych na kanwie wieloletnich doświadczeń
powstałych za sprawą uczestnictwa w rozwoju Polskojęzycznej części przestrzeni wirtualnej
(Internetu) :-). Zawarte poniżej reguły, są wyłącznie uzupełnieniem dla kwestii poruszonych w
Regulaminie Serwisu. Zasady te służą wszystkim – Tobie, nam, oraz innym Użytkownikom.
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Nie używaj zwrotów i sformułowań powszechnie uznawanych za wulgarne.
Swoje opinie i wypowiedzi wyrażaj w sposób kulturalny.
Odnoś się do innych użytkowników z szacunkiem. Masz prawo do wyrażania krytyki,
jednak musi ona być konstruktywna i wyrażona w sposób nie naruszający dóbr innych
Użytkowników.
Osoby dokonujące trollingu, floodingu , będą banowane, zaś treści uznane za spam albo
trolling będą na bieżąco usuwane.
Nie zamieszczaj wypowiedzi naruszających prawo. Pamiętaj, że korzystając z serwisu
nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialnośc cywilną i prawną łamiąc przepisy.
Zanim zamieścisz jakąś treść na forum, upewnij się proszę, że nie ma na forum wątku
który rozwiązywał tą kwestię.
Staraj się formułować tematy na forum w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do
treści się w nich znajdujących.
Nowe tematy na forum, staraj się umieszczać we właściwych działach.
Zakładając temat na forum, unikaj sformułowań typu : Pomocy!?, Dlaczego tak jest?
Nie działa! - doprecyzowanie ułatwi korzystanie z forum innym Użytkownikom, i z
pewnością pozwoli na szybsze uzyskanie pomocy.
Udzielając się w komentarzach, lub na forum – pisz na temat. Treści off-topic w
miejscach do tego nie przeznaczonych, mogą być usuwane.
Wyrażając swoje myśli w języku Polskim, używaj proszę polskich znaków (tj.
ą,ę,ś,ć,ź,ż,ł,ó). Dostrzegamy różnicę w zwrocie „Zrobić komuś laskę” oraz „Zrobić
komuś łaskę”.
Rozważaj nad zamieszczanymi przez siebie treściami. Pamiętaj, że mogą być one
widoczne dla innych Użytkowników, jeszcze długo po czasie, w którym zostały
opublikowane.
Nie zamieszczaj na naszych serwerach plików o rozmiarach przekraczających granicę
zdrowego rozsądku (dla zdjęć przyjęliśmy 2MB, co w 2015r., przy średniej prędkości
przesyłu łącz Internetowych naszych użytkowników, zdaje się być rozsądnym
wyborem).
Odpowiadając na część wiadomości lub listu, cytuj proszę część do której bezpośrednio
odnosi się cytat.
Nie przesyłaj wielokrotnie tych samych treści w różnych miejscach. Takie działanie jest
uznawane za SPAM i wiąże się z zablokowaniem możliwości publikowania treści w
ramach serwisu.
Szanuj i przestrzegaj warunki licencji i prawa autorskie autorów. Cytując, podawaj
źródła.
Wszelkie uwagi i wątpliwości dotyczące funkcjonowania Audiopasji zgłaszaj
administratorowi serwisu.
Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące netykiety (także pomysły do jej rozwoju) zgłaszaj
administratorowi serwisu.
Czerp radość z łączącej nas pasji, Audio pasji! :)

