ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Discord HvACC Server

Ενθαρρύνεται η χρήση των υπηρεσιών του HvACC Server για:
1.

Την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων για θέματα που αφορούν την κοινότητα και το
χόμπι.

2.

Τη συσπείρωση και εξέλιξη της κοινότητας του HvACC.

3.

Την εκπαίδευση των μελών της κοινότητας.

4.

Την επίλυση προβλημάτων και υποστήριξη των μελών της κοινότητας.

5.

Την ομαλή διεξαγωγή διοργανώσεων (events) του HvACC, καθώς και ατομικών ή
ομαδικών εικονικών πτήσεων ή παροχής υπηρεσιών ATC στο δίκτυο της VATSIM.

6.

Τη διασκέδαση των μελών της κοινότητας και ενίσχυση του fun factor.

Απαιτείται:
1.

Ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των μελών.

2.

Η ορθή χρήση των text και voice channels (rooms) βάσει του τίτλου τους (πχ.
Social Room, Flight Room κλπ). Συζητήσεις που δεν αφορούν θέματα της
κοινότητας επιτρέπονται μόνο στα Social Rooms.

3.

Η άμεση ενημέρωση της Ομάδας Διαχείρισης του HvACC από τα μέλη της
κοινότητας, σε περίπτωση παραπόνων ή παραβατικών συμπεριφορών.

4.

Η χρήση nickname που ταυτίζεται με το ονοματεπώνυμο του μέλους όπως έχει
δηλωθεί στο δίκτυο της VATSIM, σε συνδυασμό με το VATSIM ID του.

5.

Η πλήρης συμμόρφωση με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Discord
(https://discord.com/terms).

ΔΕΝ επιτρέπεται:
1.

Η κάθε είδους προσβλητική, υβριστική, ρατσιστική, αγενής ή γενικότερα ανάρμοστη
συμπεριφορά ή ασέβεια, καθώς και η οποιαδήποτε παρενόχληση των μελών.

2.

Η ηχογράφηση, αποθήκευση, μεταβίβαση ή δημοσιοποίηση προφορικών ή γραπτών
συζητήσεων, καθώς και η βιντεοσκόπηση live μεταδόσεων, για οποιονδήποτε λόγο.

3.

Η σκόπιμη αναφορά ψευδών γεγονότων, καταστάσεων ή πληροφοριών, για
οποιοδήποτε θέμα.

4.

Η ανάρτηση ανάρμοστου υλικού, πειρατικού/κακόβουλου λογισμικού ή συνδέσμων
που παραπέμπουν σε αυτά.

5.

Η άμεση ή έμμεση προώθηση ή διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών.

6.

Η οποιαδήποτε προσπάθεια άσκησης επιρροής ή πρόκλησης διχασμού ή/και
σκόπιμων εντάσεων.

7.

Αναφορές σε ευαίσθητα κοινωνικά ή πολιτικά θέματα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
των παρευρισκομένων μελών.

8.

Η κατ’ εξακολούθηση παρουσία σε voice channels χωρίς τη χρήση μικροφώνου ή
χωρίς ενεργή συμμετοχή σε συζητήσεις.

9.

Η χρήση των υπηρεσιών του Discord HvACC Server για προσωπικούς ή άλλους
σκοπούς που δεν αφορούν την κοινότητα.

10. Η χρήση οποιονδήποτε δεδομένων, πληροφοριών ή γνώσεων για σκοπούς εκτός του
χόμπι.

Η Ομάδα Διαχείρισης του HvACC διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή/και να αποκλείσει
επ’ αόριστον την πρόσβαση στον Discord HvACC Server σε οποιοδήποτε μέλος/χρήστη δεν
συμμορφώνεται με έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω κανονισμούς, έπειτα από
προφορική ή γραπτή προειδοποίηση (warning).

