Pravidla webu
 Registrací do systému dáváte na vědomí, že jste s pravidly seznámeni a souhlasíte s nimi
 Je povinností a v zájmu každého uživatele sledovat změny v pravidlech webu
 Chovejte se k druhým slušně. Vulgarismy a jiné nevhodné výrazy nechte doma (pokud
sprosté slovo je v kontextu vhodné /např. znění vtipu/, použijte alespoň místo jednoho
písmene hvězdičku (*) či jiný znak.
 Netolerujeme rasismus, xenofobii ani jakékoliv jiné projevy rasové či jiné nesnášenlivosti
proti menšinám či většinám
 Na webu se nesmí objevit žádný pornografický ani jinak pohoršující materiál
 Na veřejné části webu není dovoleno vyřizovat si s jinými osobní problémy
 Podle závažnosti porušení těchto pravidel může být autorovi uděleno 1-5 „černých puntíků“
 Po získání celkem 5 „černých puntíků“ bude účet zablokován (podle závažnosti dočasně či
trvale)
 Vložením textu, fotografie či jiného materiál, přebíráte za obsah odpovědnost, zároveň tak
dáváte souhlas s užíváním materiálu pro potřeby VW Oldies Clubu. Zároveň tak účastí na
našich akcí dáváte automatický souhlas k pořizování a zveřejnění obrazového i zvukového
záznamu, na němž se můžete vyskytnout.
 na obsah zde zveřejněný v diskusním fóru, fotogalerii a komentářích nelze uplatňovat
autorská práva, avšak autorství nebude ze stran provozovatele webu nikterak popíráno.
 na články zde zveřejněné jsou autorská práva aplikovatelná, avšak vložením článku na web
dává autor souhlas se zveřejněním článku zde na webu a na odkazování na tento článek.
Poskytnutí článku třetím osobám lze pouze se souhlasem autora
 dbejte autorských práv ostatních, nezveřejňujte zde obsah podléhající autorským právům
jiných, pokud toto nemáte povoleno od autora. V každém případě uvádějte zdroj
informací/fotek

Registrace:







Vyplňte své jméno a příjmení (tato informace je skryta pro ostatní uživatele). Je to slušnost a
známka pro správu webu, že Vás můžeme považovat za solidního diskutujícího.
Vyplňte správně PLATNOU emailovou adresu (a zkontrolujte, zda není Vaše emailová
schránka plná), přijde na ni aktivační email a rozesíláme na ni i informační emaily o srazech,
akcích, změnách a důležitých novinkách ohledně tohoto webu
Vyplňte stát, kraj a město Vašeho bydliště. Město nemusíte vyplňovat striktně, stačí de-facto
nejbližší větší či okresní město. Jedná se o informaci pro ostatní na diskusním fóru, kdy se
zvyšuje šance, že může pomoci někdo z blízkého okolí
Po aktivaci účtu si vyplňte informace o svém voze (model, obsah motoru, ev. rok výroby –
např.: Golf 2, 1.6D 1984) – pomůže to při dotazu v diskusním fóru (nemusíte pak stále dokola
uvádět v dotazu, jaké máte auto)
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Všichni diskutující mají povinnost znát a dodržovat pravidla diskusního fóra
Diskutující dbají pokynů moderátora, který diskusi hlídá a usměrňuje tak, aby nedocházelo ke
zmatkům, zbytečnému plkání a porušování všeobecných pravidel
Moderátor může upravovat a doplňovat pravidla diskuse pro jednotlivá témata zvlášť, tato
pravidla mají stejnou váhu, jako tato všeobecná pravidla
V diskusi je třeba dodržovat tématiku daného diskusního okruhu
Před zadáním dotazu, především v technické části, zkontrolujte, zda již problém nebyl dříve
řešený
Technické dotazy, které jsou všeobecné a mohou se týkat více modelů vozů (například „jaký
koupit termostat“) vkládejte do SERVIS A TECHNIKA VŠEOBECNĚ
V bazarové části upozorněte ihned, pokud již je inzerát neplatný
Komerční inzeráty jsou povoleny vkládat pouze uživatelém s ověřenou identitou

