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1. Każdy nowy użytkownik powinien przedstawić się w wyznaczonym WĄTKU, wszak miło jest wiedzieć kto 

wstępuje do naszej społeczności. 

2. Forum 750mm.pl służy jego użytkownikom do dyskusji na temat kolei wąskotorowych oraz w mniejszym 

stopniu na temat kolei normalno- i szerokotorowych w Polsce i na świecie. 

3. Wszystkie posty na forum powinny dotyczyć powyższej tematyki, wyjątkiem jest podforum Hyde Park, które 

ma na celu umożliwienie dyskusji na tematy odbiegające od tematyki forum. 

4. Na forum mogą pisać zarejestrowani użytkownicy. Jeden użytkownik może używać tylko jednego konta, w 

przeciwnym razie wszystkie konta zostaną usunięte poza kontem założonym jako pierwsze. 

5. Na wyraźną prośbę użytkownika jego konto może zostać usunięte z forum, ale w takim wypadku jego posty 

usunięte nie zostaną. 

6. Każdemu użytkownikowi (w tym administratorom i moderatorom) należy się szacunek ze strony innych 

użytkowników (w tym administratorów i moderatorów). Szanujemy również opinie innych użytkowników, nawet 

jeśli się z nimi zupełnie nie zgadzamy i uważamy ją za totalną bzdurę. Mówimy sobie po imieniu, chyba że 

dana osoba sobie tego nie życzy. 

7. Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność (także prawną) za treść swoich postów. 

8. Przed wysłaniem postu na forum użytkownik powinien upewnić się czy: 

 nie jest już prowadzona na proponowany temat dyskusja (funkcja SZUKAJ), 

 post wysyłany jest do odpowiedniego podforum, 

 post jest zgodny z tematem wątku (w przypadku wysyłania odpowiedzi), 

 post ma wartość merytoryczną i nie służy do nabicia sobie licznika, 

 treść postu napisana jest zgodnie z zasadami polskiej gramatyki, interpunkcji i ortografii (w przypadku 

problemów można skorzystać z funkcji sprawdzania pisowni) oraz nie zawiera wulgaryzmów (nawet 

wykropkowanych), wyjątkiem są cytaty bądź anegdoty, ale w granicach dobrego smaku, 

 treść postu nie jest dla kogokolwiek obraźliwa, nie jest oskarżeniem o czyny, których z reguły nie da się 

udowodnić na forum, oraz nie zawiera argumentów odnoszących się do osoby adwersarza miast do 

tematu rozmowy, 

 grono użytkowników będzie owym postem zainteresowane (nie prowadzimy na forum prywatnych 

rozmów, które można przeprowadzić prywatnie przez PW, telefon, gadu-gadu etc.). 

9. Na 750mm.pl używamy funkcji cytowania oraz edycji postów. Nie cytujemy postu, który znajduje się 

bezpośrednio nad pisanym przez użytkownika postem, chyba że odpowiedź dotyczy tylko fragmentu 

poprzedniej wypowiedzi. Jeśli chcemy uzupełnić treść uprzednio wysłanego przez nas postu używamy funkcji 

edycji postu. 

10. Forum służy do wymiany wiedzy i informacji, dlatego nie śmiejemy się z czyjejś niewiedzy, nie komentujemy 

jej, tylko w razie możności udzielamy informacji, o którą jesteśmy pytani. Nie stosujemy jako argumentu w 

dyskusji ilości godzin przepracowanych jako wolontariusz na kolejkach. 

11. Moderatorzy nie używają ostrzeżeń ani innych kar wobec osób, z którymi prowadzą dyskusję. W tym wypadku 

powinni poprosić o pomoc innego moderatora, który będzie mógł obiektywnie ocenić sytuację. 

12. Jeśli użytkownik ma do administratorów jakieś pytania czy propozycje prosimy o kontakt mailowy 

(kalito@750mm.pl), pranie brudów na zewnątrz jest niewskazane, gdyż większość spraw możemy załatwić w 

naszym gronie poprzez kontakt i rozmowę. 

13. Regulamin wchodzi w życie w chwili jego ogłoszenia, rejestracja na forum oznacza jego akceptację. Prawo 

jego zmiany mają administratorzy, oczywiście oczekujemy też na propozycje użytkowników dotyczących 

funkcjonowania forum, jego ulepszania, zmian regulaminu etc. 

14. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu będzie stosowanych kilka kar, o których decydują 

administratorzy i moderatorzy: 

 usunięcie postu, 

 upomnienie użytkownika, 

 zakaz pisania przez 2 tygodnie, 

 zakaz wejścia na forum przez 2 tygodnie, 

 usunięcie z forum (za notoryczne niestosowanie się do postanowień regulaminu, gdy inne kary zawodzą). 
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