Taryfikator Kar Serwera TreedCraft.pl
❖ §1 I nformacje

➢ 1.1 Wszystkie kary są nakładane zgodnie z wyznaczonym zakresem (§ 2) przez
uprawnione do tego osoby. Długość kary wyznaczana jest z kilku czynników składających
się z:
■ Wielokrotności złamania danego podpunktu paragrafu.
■ Wielkości skali przewinienia (np. Im większy flood - dłuższa kara).
■ Stopień działania na niekorzyść serwera lub innych graczy.

➢ 1.2 Administrator ma prawo do upomnienia gracza jeżeli ten nie przestrzega regulaminu.
➢ 1.3 Każda kara powinna zostać przemyślana jak i wydana przez zobligowaną do tego
osobę.
➢ 1.4 Notoryczne łamanie regulaminu może skutkować blokadą permanentną.
➢ 1.5 Każdy gracz ma prawo do odwołania się od blokady u administracji.
➢ 1.6 Taryfikator w całości należy do serwera TreedCraft.pl. Obowiązuje ogólny zakaz
kopiowania niżej wymienionego tekstu bez zgody właściciela.
➢ 1.7 Taryfikator Kar obowiązuje od dnia 16.04.2020 r.
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2.1 Flood - Upomnienie lub wyciszenie od 10 minut do 5 godzin.
2.2 Spam - Upomnienie lub wyciszenie od 10 minut do 5 godzin.
2.3 Wulgaryzmy - wyciszenie od 10 minut do 5 godzin.
2.4 Obraza gracza/administratora - wyciszenie od 30 minut do 5 godzin lub blokada
czasowa zależna od obrazy.
2.5 Nadużywanie CAPS LOCKA - upomnienie lub wyciszenie od 10 minut do 1 godziny.
2.6 Umieszczanie treści o charakterze seksualnym/rasistowskim - wyciszenie od 10
minut do 5 godzin lub blokada czasowa zależna od sytuacji.
2.7 Reklama serwerów/stron internetowych bez zgody administracji - blokada
permanentna.
2.8 Umyślne prowokowanie - wyciszenie od 10 minut do 3 godzin, bądź blokada czasowa.
2.9 Rozpowszechnianie wrażliwych danych - blokada czasowa lub permanentna.
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2.10 Tworzenie multikont bez ówczesnej informacji - blokada permanentna.
2.11 Wulgarny nick/skin - blokada permanentna.
2.12 Grief - blokada czasowa od 12 godzin do 15 dni (w zależności od skali)
2.13 Konstruowanie maszyn wpływających na wydajność/szkodę serwera - blokada
czasowa od 1 dnia do 10 dni.
2.14 Użytkowanie afczarek w przedziale od 12:00 do 23:00 - wyrzucenie z serwera lub
blokada czasowa na 12 godzin i usunięcie afczarki.
2.15 Wulgarne nazwy przedmiotów - upomnienie i zniszczenie przedmiotu przez
administratora (możliwe nałożenie kary).
2.16 Oszustwa w grze - blokada czasowa od 5 dni do 8 dni lub blokada permanentna.
2.17 Podszywanie się pod innych graczy bądź członków administracji - blokada
permanentna.
2.18 Tworzenie działek w niepożądanych miejscach - usunięcie działki i blokada czasowa
od 2 dni do 5 dni.
2.19 Tworzenie pułapek - blokada czasowa od 2 dni do 8 dni.
2.20 Handel realną walutą oraz innymi dobrami materialnymi poza grą - blokada
permanentna.
2.21 Szkodzenie wizerunkowi serwera - blokada permanentna.
2.22 Proszenie o rangi/przedmioty/itp. - blokada czasowa od 12 godzin do 2 dni.
2.23 Próby oszustwa administracji - blokada permanentna.
2.24 Posiadanie niedozwolonych modyfikacji - blokada czasowa 10 dni lub blokada
permanentna.
2.25 Konstrukcje o nieodpowiedniej tematyce - blokada czasowa od 10 dni lub blokada
permanentna.
2.26 Niedozwolone treści na tabliczkach - blokada czasowa lub permanentna.
2.27 Niewykonywanie poleceń administratora - blokada czasowa od 10 dni lub blokada
permanentna.
2.28 Groźby - blokada czasowa 15 dni lub blokada permanentna.
2.29 Współpraca z “cheaterem” - blokada czasowa na 10 dni.
2.30 Wykorzystywanie błędów serwera  - blokada czasowa lub permanentna.
2.31 Zabijanie graczy na terenie działki - blokada czasowa od 7 dni do 10 dni.

IP serwera TreedCraft: treedcraft.pl
Discord serwera TreedCraft: https://discord.gg/euYEcq7
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Z poważaniem Administracja TreedCraft

