Regulamin forum portalu GOŁĘBNIK.PL
§1
Forum portalu GOŁĘBNIK. PL jest specjalistycznym forum wymiany doświadczeń i informacji
hodowców i miłośników gołębi rasowych.
§2
Użytkownik Forum zobowiązuje się do stosowania tzw. zasad dobrego obyczaju, nieużywania słów
obraźliwych, wulgarnych, poniżających i ośmieszających innych Użytkowników Forum. Osoby łamiące
zasady dobrych obyczajów mogą zostać czasowo lub trwale usunięte z czynnego Użytkownika Forum.
§3
Każdy Użytkownik Forum ma prawo zamieszczania swoich opinii i komentarzy, jednak musi mieć
świadomość, że może ponieść odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich.
§4
Wszystkie prezentowane na Forum wypowiedzi, relacje i fotorelacje, są własnością ich Autorów, i
objęte są prawem autorskim.
§5

Zabrania się prowadzenia na Forum dyskusji nie związanej z tematyką portalu, przede wszystkim o
charakterze politycznym, partyjnym, religijnym.
§6
Zabrania się zamieszczania na Forum bez zgody jego Autora tekstów, artykułów, fotografii, rysunków
itp. w przeciwnym przypadku należy liczyć się z konsekwencjami prawnymi. W przypadku
zamieszczenia w/w materiałów za zgodą Autora, należy pod materiałem dopisać: „Zamieszczono za
zgodą Autora” oraz informację skąd pochodzi materiał.
§7
Zezwala się na zamieszczanie linków stron, portali, hostingów zawierające fotografie, które można
przeglądać bez konieczności logowania, wyłącznie w celach edukacyjnych.
§8
Zabrania się na Forum, zamieszczania ogłoszeń typu kupię-sprzedam. Do tego celu jest przeznaczony
dział „Foto-giełda”, wejście ze strony głównej Gołębnika po zarejestrowaniu, gdzie można bezpłatnie
zamieszczać ogłoszenia kupna, sprzedaży lub zamiany.
§9
Wszelkie opinie dotyczące transakcji na „Foto-giełdzie”, należy zamieszczać na Forum w dziale „Fotogiełda”. Nie zezwala się na zamieszczanie w tym dziale opinii dotyczących transakcji na innych
aukcjach internetowych np. Allegro lub podobnych. Zamieszczone krytyczne wypowiedzi dotyczące
określonej osoby nie mogą zawierać danych osobowych tej osoby, a jedynie inicjały lub jej nick.
§ 10
Administrator i moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za hackerskie włamania do witryny,
podczas których, może dojść do pozyskania/kradzieży danych osobowych.
§ 11
Niniejszy regulamin nie jest w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji mogących zaistnieć na Forum,
dlatego Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia działań według własnego uznania.
§ 12
Aby uzyskać rejestrację na Forum, w mailu o rejestracje należy potwierdzić akceptację regulaminu.

