Regulamin i informacje serwera
§
  TreedCraft §

❖ §1. Informacje ogólne
➢ §1.1 Każdy gracz serwera TreedCraft, rozpoczynający grę oświadcza, iż akceptuje
niniejszy regulamin.
➢ §1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania,
➢ §1.3 Zaleca się by każdy gracz serwera TreedCraft posiadał program umożliwiający
ewentualne sprawdzenie go np. poprzez Discord, pod kątem ewentualnych posiadanych
niedozwolonych cheatów i wspomagaczy.
➢ §1.4 Gracz może posiadać wiele kont w przypadku, gdy nie wykorzystuje ich do łamania
regulaminu, omijania kary nałożonej przez Administrację, bądź czerpania korzyści
własnych.
➢ §1.5 Administracja ma prawo odebrać przedmioty/wirtualne środki gracza, gdy stwierdzi,
że nie zostały one zdobyte sprawiedliwie.
➢ §1.6 Administracja nie odpowiada za stracone itemy.
❖ §2. Dozwolone modyfikacje i nakazy na serwerze TreedCraft.
➢ §2.1 Dozwolone jest posiadanie modyfikacji typu Minimap’s.
➢ §2.2 Dozwolona jest optymalizacja klienta gracza za pomocą modyfikacji Optifine.
➢ §2.3 Nakaz zgłaszania przez Graczy osób łamiących regulamin serwera Administracji.
➢ §2.4 Nakaz zgłaszania wszelkich błędów, bugów Administracji.
❖ §3. Zakazane modyfikacje posiadane przez gracza serwera TreedCraft.
➢ §3.1 Posiadanie lub używanie oprogramowania ułatwiającego rozgrywkę jest surowo
zakazane na serwerze.
➢ §3.2 Posiadanie modyfikacji ułatwiających rozgrywkę typu: x-ray, kill aura, fly itp.
➢ §3.3 Posiadanie przez gracza serwera klienta z cheatami.
❖ §4. Zakazy obowiązujące na serwerze TreedCraft.
➢ §4.1 Reklamowanie: innych serwerów, kanałów Youtube itp, serwerów discord, stron
internetowych, serwerów teamspeak. Bez zgody Administracji.
➢ §4.2 Używanie wulgarnego języka, oraz omijanie tych słów.
➢ §4.3 Proszenie Administracje o przedmioty, rangi, przywileje i inne dobra.
➢ §4.4 Udostępnienia danych osobowych.
➢ §4.5 Prowadzenie przez graczy handlu opartego na realnych pieniądzach.
➢ §4.6 Wykorzystywania błędów serwera lub gry.
➢ §4.6 Rozsyłanie linków budzących odrazę, programów szpiegujących, zawierających:
wirusy, iploggery, sniffery oraz wszystkich serwisów działających na szkodę użytkownika.
➢ §4.7 Ustawienia oraz posiadania wulgarnych nicków.
➢ §4.8 Oszukiwanie innych graczy oraz Administracji.
➢ §4.9 Wywoływanie oraz uczestnictwo w spamie na czacie. (flood)
➢ §4.10 Stosowanie gróźb pod każdą postacią.
➢ §4.11 Celowego działanie na niekorzyść serwera.
➢ §4.12 Utrudniania rozgrywki innym użytkownikom (np. scam’owanie, itp.)

➢ §4.13 Nadużywania capslock’a.
➢ §4.14 Celowego rozsyłania informacji wprowadzających w błąd.
➢ §4.15 Stosowanie koloru czerwonego (&4) jak i jasno czerwonego (&c), dozwolone tylko
dla Administracji.
➢ §4.16 Podszywania się pod innych Graczy oraz członków Administracji.
➢ §4.17 Blokowania portali do endu poprzez postawienie działki.
➢ §4.18 Tworzenia pułapek na działkach lub w jej okolicy.
➢ §4.19 Grief’owania otoczenia oraz działek graczy bez cuboida.
➢ § 4.20 Zabijania Graczy na działce/skyblock’u i w mieście (np. lawą).
➢ § 4.21 Szerzenia mowy nienawiści.
➢ § 4.22 Obrażania Graczy oraz Administracji.
➢ § 4.23 Korzystania z maszyn do AFK (łowiarek) itp. [W godzinach od 12 do 23]
➢ § 4.24 Szerzenie nienawiści w sposób propagowania Komunizmu, Faszyzmu itp.
➢ § 4.25 Obrażanie czy poniżanie mniejszości narodowych.
❖ §5. Sklep serwera TreedCraft.
➢ §5.1 Administracja serwera nie zwraca środków za zakupione usługi, prosimy o
przemyślane zakupy.
➢ §5.2 Posiadane jakichkolwiek usług nie zwalnia cię z obowiązku przestrzegania
regulaminu.
➢ §5.3 Administracja ma prawo do zmiany cen usługi.
➢ §5.4 Jeżeli zakup usługi nie powiódł się pozytywnie prosimy o zgłoszenie się do
administracji serwera TreedCraft.
➢ §5.5 Wszystkie płatności w item shopie są przekazywane jako darowizna.
➢ §5.6 Wszystkie zakupy w itemshopie są dobrowolne.
❖ §6. Działanie Administracji.
➢ §6.1 Administrator jest zobowiązany do karania gracza za łamanie wyżej ustalonego
regulaminu.
➢ §6.2 Nie powinien żądać od graczy itemów które nie zostały zdobyte przez żaden
niedozwolony sposób.
➢ §6.3 Obowiązuje go do przestrzegania tego samego regulamin co zwykłego gracza.
➢ §6.4 Nie powinien wyłudzać od graczy działek, itemów i itp.
➢ §6.5 Niedozwolone jest wywyższanie się posiadaną rangą wobec innych graczy.
➢ §6.6 Administracja powinna pomagać graczom.
➢ §6.7 Wszelkie negatywnie działanie Administracji serwera TreedCraft prosze zgłaszać na
discordzie.
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