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REGULAMIN 
FORUM DYSKUSYJNEGO 

www.fifasite.pl/forum/ 
 

 
1. Postanowienia ogólne 
1.1. Forum dyskusyjne znajduje się pod adresem WWW: https://www.fifasite.pl/forum/. .. 
1.2. Forum jest częścią serwisu internetowego www.fifasite.pl. 
1.3. Możliwość przeglądania forum przysługuje wszystkim, natomiast zamieszczanie postów 
włączone jest tylko i wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników forum. 
1.4. Właścicielem Forum Dyskusyjnego oraz Administratorem Danych jest właściciel 
FIFASite.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych 
serwerach. 
1.5. Regulamin jest własnością forum FIFASite.pl i zakazuje się jego kopiowania. 
1.6. Regulamin forum obowiązuje od 10 października 2020 r. 
1.7. Rejestracja na forum jest darmowa i dostępna dla każdego. Wiąże się ona z akceptacją 
regulaminu. Jego nieznajomość nie zwalnia z jego przestrzegania. 
1.8. Aktualizacja regulaminu może zostać wprowadzona w każdej chwili przy użyciu dodania 
informacji na forum. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z aktualizacją. 
1.9. Osobą upoważnioną do edycji regulaminu jest Administrator. 
 
2. Zasady korzystania z forum dyskusyjnego FIFASite.pl 
2.1. Każdy użytkownik forum FIFASite.pl ma prawo założyć własny wątek, dodać własny 
post, utworzyć ankietę,  napisać prywatną wiadomość.  
Publikując powyższe, jest zobowiązany do przestrzegania zasad:  

a) zakazane jest łamanie polskiego prawa oraz netykiety, 
b) zabronione jest przeklinanie, obrażanie, oczernianie jakiegokolwiek użytkownika 

przy pomocy jakichkolwiek narzędzi - postów, wątków, prywatnych wiadomości itp., 
c) nie wolno promować innych stron internetowych, serwerów, kanałów 

społecznościowych itp. poza działem “Wasza twórczość” bez zgody administratora, 
d) nie wolno publikować kilku postów pod rząd (conajmniej dwóch) oraz powtarzać 

informacje - czyli spamować, 
e) zakazane są kłótnie na tle politycznym, 
f) zakazane są prowokacje, 
g) nie wolno pisać postów w nieprzeznaczonych do tego działach, 
h) nie wolno zakładać kilku kont, chyba, że pozwoli na to administrator, 
i) zakazane jest umieszczanie i dodawanie awatarów, sygnatur, które zawierają 

obraźliwe lub wulgarne treści, czy łamią prawo, 
j) zabrania się używania koloru czerwonego oraz zielonego, które są przeznaczone 

kolejno dla administratorów i moderatorów forum dyskusyjnego. 
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2.2. Na forum dostępny jest dział Warsztat. Jego regulamin jest nieco inny od innych 
działów. Oto zasady korzystania i publikacji postów w tym dziale. 

a) każdy użytkownik może założyć jeden własny wątek w dziale Warsztat, pod 
warunkiem, że będzie publikował tam dodatki do serii gier FIFA, 

b) właściciela wątku w dziale warsztat nie obowiązuje punkt 2.1.D. w swoim własnym 
wątku, 

c) nieaktywne przez co najmniej miesiąc warsztaty, zostaną zamknięte. 
2.3. Nazwa użytkownika forum nie może zawierać obraźliwych słów, wulgaryzmów. 
2.4. Posty, które nic nie wnoszą do dyskusji (np. “xd”), będą usuwane, a ich autorzy będą 
karani. 
 
3. Obowiązki i prawa użytkownika forum dyskusyjnego FIFASite.pl 
3.1. Obowiązki zarejestrowanego użytkownika forum: 

a) przestrzeganie regulaminu forum, 
b) trzymanie się danego tematu w postach, 
c) dbanie o język, unikanie wulgaryzmów. 

3.2. Prawa zarejestrowanego użytkownika forum: 
a) zakładanie wątków, 
b) pisanie postów (odpowiedzi na wątki), 
c) usuwanie własnych postów, 
d) edycja własnego postu, 
e) możliwość wysłania prywatnej wiadomości, 
f) przyznawanie łapek w górę lub w dół pod postami, zgłaszanie postów, 
g) ignorowanie, ukrywanie i blokowanie danych działów lub użytkowników, 
h) możliwość poproszenia Moderatora o usunięcie konta, 
i) zgłaszanie postów do moderacji za pomocą specjalnej opcji na forum. 

 
4. Prawa i kary nakładane przez Administratorów i Moderatorów Forum 
4.1. Administratorzy oraz Moderatorzy mogą, mają prawo i obowiązek nakładać kary w 
przypadku łamania regulaminu.  
4.2. Administratorzy i Moderatorzy mogą wydać polecenia, i należy bezdyskusyjnie 
dostosować się do nich. 
4.3. Administratorzy oraz Moderatorzy korzystają z kilku rodzajów kar dostępnych na forum. 
Należą do nich poniższe: 

a) Blokada konta na IP (na zawsze lub czasowo) (Ban na IP) - najgorszy wymiar kary. 
Blokuje on możliwość przeglądania, założenia konta na forum oraz zalogowania się 
na IP. 

b) Blokada konta (na zawsze) (Ban) - blokuje możliwość zalogowania się na konto. 
Założenie każdego kolejnego równa się z banem na IP. 
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c) Blokada konta (czasowa) (Ban) - blokuje możliwość zalogowania się na konto przez 
jakiś czas (najczęściej tydzień/dwa). Założenie każdego kolejnego konta podczas 
blokady równa się z blokadą na zawsze na głównym koncie. 

d) Ostrzeżenie (Warning) (+0-100%) (-0-100%) - nakłada na konto użytkownika x% 
ostrzeżeń. Ilość % zależy od wykroczenia, oraz samego Moderatora nakładającego 
karę. 

0-5% - brak rezultatów ostrzeżenia. 
10-30% - dodanie użytkownika do listy obserwowanych. 
35-55% - wszystkie posty użytkownika będą moderowane. 
60-100% - użytkownik nie będzie mógł pisać postów. 

e) Usunięcie posta / tematu - moderator w przypadku złamania regulaminu, ma prawo 
usunąć wątek lub post. 
 

4.4. Możliwe jest odwołanie się od każdej kary, pisząc oficjalne odwołanie na adres e-mail 
redakcja@fifasite.pl. 
4.5. Administrator i Moderator ma prawo edytować post lub wątek użytkownika. 
4.6. Administrator i Moderator forum może zamknąć wątek, gdy ten jest nieaktywny 
przynajmniej dwa tygodnie. 
4.7. Administrator forum może wysłać masowe maile i prywatne wiadomości do danych grup 
użytkowników na forum. 
4.8. Administrator i Moderator forum mogą nadać karę za coś, co nie znajduje się w 
regulaminie, a zdaniem administratora/moderatora jest szkodliwe. 
4.9. Administrator może edytować profil użytkownika bez jego wiedzy. 
 
5. Rangi 
5.1. Stopnie awansu użytkownika forum: 

Na forum FIFASite.pl wyróżnia się 6 stopni awansów użytkownika. Są to poniższe: 
Junior - 0-49 postów, 
Trampkarz - 50-99 postów, 
Pan Piłkarz - 100-249 postów, 
Najpiękniejszy - 250-499 postów, 
Gwiazda futbolu - 500-999 postów, 
Prawdziwa legenda - 1000+ postów. 

5.2. Grupy użytkowników: 
Na forum FIFASite.pl wyróżnia się dane grupy użytkowników: 

Administrator - osoba ze wszystkimi uprawnieniami, zarządza forum 
Moderator - osoba moderująca treści i sprawdzająca forum 
eSport - osoby, które są w niej, zarządzają działem eSport i organizują turnieje  
Newsman - ranga bez uprawnień, przysługuje redaktorom portalu 
Patchmaker - ranga bez uprawnień, przysługuje patchmakerom 
Zasłużony - ranga bez uprawnień dla byłych członków redakcji 
Partner - ranga bez uprawnień dla partnerów i współpracowników fifasite.pl 
YouTuber - ranga bez uprawnień dla YouTuberów 
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5.3. Prośby o rangi są karane. 
5.4. Rangi obrazkowe są własnością forum FIFASite.pl, ich używanie na innych forach 
dyskusyjnych lub gdziekolwiek jest zabronione. 
 
6. Postanowienia końcowe 
6.1. Administracja FIFASite.pl zastrzega sobie prawo do możliwości włączenia przerwy 
technicznej na forum. Wtedy forum jest wyłączone z użytku dla użytkowników. 
6.2. Wszelkie pytania, oraz błędy należy zgłaszać administratorom w prywatnej wiadomości, 
lub na maila redakcja@fifasite.pl. 
6.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. 
 
 
------------------------------------------------ 
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