Regulamin korzystania z możliwości komentowania newsów na stronie Świata Koni
Strona internetowa www.swiatkoni.pl jest platformą przeznaczoną dla osób związanych z szeroko
pojętym jeździectwem. Możliwość pisania komentarzy pod zamieszczonymi na stronie internetowej
wiadomościami służy wymianie uwag i informacji w temacie poruszanym w komentowanej
wiadomości. W celu „ucywilizowania” toczonych pod wiadomościami dyskusji wprowadza się
niniejszy Regulamin.
§1. Wszystkich użytkowników obowiązuje w swoich wypowiedziach kultura osobista, szacunek dla
innych użytkowników strony oraz osób wymienionych w komentowanej wiadomości.
§ 2. Zabronione jest umieszczanie w komentarzach ofert handlowych, tekstów reklamowych firm,
stajni, sklepów lub jakichkolwiek przedsięwzięć komercyjnych oraz umieszczania odnośników do
obcych stron internetowych.
§ 3. Komentarze odnoszące się do innej osoby wymienionej z imienia i nazwiska powinny być
podpisane imieniem i nazwiskiem osoby piszącej komentarz. Brak imienia i nazwiska autora wpisu
w przypadku szczególnie kategorycznych wpisów może być powodem do usunięcia wpisu.
§ 4. Zamieszczane komentarze muszą być wolne od:
 określeń wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe
 treści rasistowskich
 treści podżegających do nienawiści wobec osób lub grup ludzi
 treści pornograficznych
 treści odnoszących się do cech osób
§5. Zabronione jest posługiwanie się różnymi nickami przy pisaniu komentarzy z jednego adresu
IP komputera. Tego rodzaju wpisy będą kasowane.
§6. Wszystkie pisane pod wiadomościami komentarze muszą być podpisane przez autora swoim
imieniem i nazwiskiem (patrz §2) lub nickiem (pseudonimem). Pseudonim powinien być w miarę
krótki i nie zawierający znaków niestandardowych (!.;,:.-_'#, itd.).
§7. Komentarze odnoszące się do innych komentarzy muszą być podpisane przez autora jego
imieniem i nazwiskiem lub nickiem. Na przykład komentarz odnoszący się do wpisu podpisanego
przez użytkownika „x” powinien być podpisany: „y do x” zamiast samego „do x”.
§8. Komentarze podpisywane przez użytkowników podszywających się pod instytucje lub inne
osoby będą przez Administratora usuwane (po weryfikacji).
§9. Zabronione jest pisanie komentarzy niewiele wnoszących lub niezwiązanych z tematem.
§10. Komentarze pisane pod newsami na stronie internetowej Świata Koni wyrażają opinie i
poglądy ich autorów. Administrator strony www.swiatkoni.pl nie ponosi odpowiedzialności za
treści wyrażane w komentarzach.
§11. Za treść publikowanych w komentarzach wypowiedzi odpowiedzialność (w tym karną,
przewidzianą polskim prawodawstwem) ponosi ich autor. (warto zdawać sobie sprawę, że
anonimowość w internecie jest bardzo iluzoryczna)
§12.Wyłączne prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Administratorowi strony
www.swiatkoni.pl

§13. Administratorowi strony www.swiatkoni.pl przysługuje prawo do usuwania wpisów
naruszających niniejszy Regulamin. W przypadkach powtarzającego się naruszania przez
użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Administratorowi przysługuje prawo do
czasowego lub stałego blokowania możliwości pisania komentarzy przez takiego użytkownika.

