Regulamin Teamspeak Stowarzyszenia ASK AONet
Postanowienia ogólne.
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1. Regulamin określa warunki korzystania z serwera głosowego Teamspeak3
działającego na serwerze Stowarzyszenia ASK AONet pod adresem aonet.pl.
2. Program klient służący do łączenia się z serwerem głosowym Teamspeak3 jest
dostępny pod adresem www.teamspeak.com.
3. Stowarzyszenie ASK AONet nie ponosi odpowiedzialności za:
• przerwy w korzystaniu z serwera głosowego Teamspeak3 spowodowane awarią
sprzętu, oprogramowania lub działaniem osób trzecich,
• zachowanie Użytkowników korzystających z serwera.
4. Użytkownik serwera głosowego Teamspeak3 akceptuje wszystkie postanowienia
tego regulaminu.
5. Korzystanie z serwera głosowego TeamSpeak3 jest bezpłatne.
Administratorzy.
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1. Głównymi Administratorami zwanymi Server Admin [SA], wydelegowanymi przez
Stowarzyszenie ASK AONet do obsługi serwera głosowego TeamSpeak3, są:
• Piski email: piski@aonet.pl,
• Ratel email: ratel@aonet.pl,
• rEA email: rea@aonet.pl.
2. Decyzje podejmowane przez Administratorów [SA] są ostateczne i niepodważalne.
3. Administratorzy [SA] mają prawo do:
• zakładania, moderowania, kontrolowania oraz usuwania publicznych,
prywatnych i tymczasowych kanałów tematycznych na serwerze,
• wybrania Administratora danego kanału tematycznego zwanego Channel
Admin [CA],
• blokowania czasowo lub całkowicie adresu IP Użytkownika łamiącego
regulamin,
4. Administratorzy [SA] mają obowiązek aktualizowania pakietu Server Teamspeak3
do najnowszej wersji.
5. Administratorzy [CA] mają prawo do zakładania, moderowania oraz kontrolowania
przyporządkowanego im kanału tematycznego.
6. Administratorzy [CA] mają obowiązek pilnowania porządku na poszczególnych
kanałach tematycznych serwera.
Użytkownicy.
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1. Użytkownikowi zezwala się na:
• korzystanie z publicznych kanałów tematycznych,
• zakładanie prywatnych kanałów tematycznym po uprzednim poinformowaniu
Administratora [SA],
• zwracanie się z prośbą w formie pisemnej do Administratora [SA] o
przyznanie statusu Administratora [CA].
2. Użytkownikowi zabrania się:
• obrażania innych Użytkowników,
• spamowania czyli nadmiernego wysyłania tej samej wiadomości tekstowej na
czacie danego kanału tematycznego serwera głosowego TeamSpeak3,

• zamieszczania reklam bez zgody Administratorów [SA].
3. Użytkownik nie przestrzegający postanowień regulaminu traci dostęp do serwera
głosowego TeamSpeak3 czasowo lub permanentnie.
Postanowienia końcowe.
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1. Stowarzyszenie ASK AONet zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
regulaminie o których Użytkownik zostanie poinformowany podczas logowania się
na serwer głosowy TeamSpeak3.
2. Regulamin dostępny jest na stronie aonet.pl.

