Regulamin Gminnego Forum Wymiany Informacji:

1. Administratorem witryny oraz forum jest gmina Serokomla.
2. Rejestrując się na stronie/forum oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem i

zobowiązujesz się do jego przestrzegania.
3. Celem internetowego forum współpracy i wymiany informacji jest zapewnienie

lepszej współpracy w zakresie wymiany informacji oraz wzajemnego
informowania się samorządu i organizacji o planach i realizowanych działaniach
na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców.
4. Forum działa w oparciu o zasadę dobrowolnego zamieszczania informacji.

Zamieszczane informacje nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego, zawierać treści obraźliwych lub naruszających interesy jakiejkolwiek
ze stron. Powyższe tyczy się również nicka (pseudonimu) użytkownika.
5. Na forum niedozwolone są treści o charakterze oszczerczym, propagującym

treści niezgodne z polskim prawem lub naruszające cudze prawa autorskie i
dobra osobiste.
6. Użytkownicy forum ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie

treści na stronie i forum.
7. Na forum obowiązuje zakaz publikowania reklam.
8. Każdy użytkownik forum może korzystać z maksymalnie jednego konta na forum.

Używanie wielu kont jednocześnie (multikonto) spowoduje blokadę i usunięcie
wszystkich kont.
9. W szczególności zabronione jest publikowanie materiałów o charakterze spamu,

nawoływania do przemocy, treści niezgodnych z polskim prawem czy kodów i
skryptów mających negatywne działanie na serwer witryny.
10. Na forum obowiązują zasady netykiety. Użytkownicy muszą stosować się do

próśb i nakazów obsługi forum, nie mogą używać wulgarnych wyrazów i muszą
pisać schludnie i zrozumiale.
11. Złamanie regulaminu forum, może skutkować działaniami administratora strony:

usunięciem wpisu, jego edycji, czasowego zablokowania możliwości pisania
wiadomości przez użytkowników czy jego trwałą blokadą i usunięciem z serwisu.
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12. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby administracja serwisu mogła w każdej chwili

usunąć, zmienić, przenieść lub zamknąć każdy temat, wpis utworzony przez
użytkownika.
13. Forum rejestruje adresy IP użytkowników w celach administracyjnych
14. Strona i forum wykorzystują pliki cookies do przechowywania informacji. Ułatwiają

korzystanie z serwisów.
15. Administracja zastrzega prawo do edycji i aktualizacji powyższego regulaminu.
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