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ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Regulamin określa:
1. Podstawową zasadę funkcjonowania TS3 Otavi.pl
2. Prawa i obowiązki użytkowników TS3 Otavi.pl
3. Prawa i obowiązki administratorów TS3 Otavi.pl
4. Zasady przyznawania szczególnych uprawnień użytkownikom TS3 Otavi.pl
5. Zasady korzystania z TS3 Otavi.pl
6. Sankcje wynikające z nieprzestrzegania regulaminu

Art.2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają
1. Team Otavi.pl - zespół osób działający dobrowolnie na rzecz serwera TS3 Otavi.pl,
wspierający jego rozwój oraz dbający o jego stabilność i zgodność funkcjonowania z
niniejszym regulaminem.
2. Chief Executive Officer (CEO)- osoba fizyczna która jest odpowiedzialna za planowanie i
zarządzanie dalszym rozwojem serwera głosowego TS3 Otavi.pl.
3. Stanowisko- jest to uregulowanie hierarchiczności w teamie Otavi.pl
4. Zarządca- osoba należąca do administracji lecz posiadająca co najmniej stanowisko
vRoot'a
5. Administrator- osoba fizyczna należąca do Teamu Otavi.pl posiadająca stanowisko co
najmniej Junior Administratora, która podlega bezpośrednio CEO. Zadaniem administratora
jest realizowanie i dopilnowanie zleceń wydanych przez CEO, pomoc użytkownikom oraz
dopilnowanie porządku i zgodności funkcjonowania z regulaminem serwera Otavi.pl
6. Użytkownik- osoba fizyczna, która korzysta dobrowolnie z TS3 Otavi.pl, nie należy do
Teamu Otavi.pl
7. Użytkownik ViP, Super ViP, Premium ViP- użytkownik który spełnił wymagania do
otrzymania rangi promującej.
8. Partner- osoba posiadająca rangę partner.
9. Użytkownik zarejestrowany- jest to użytkownik posiadający rangę rejestracyjną.
10. Użytkownik niezarejestrowany- jest to użytkownik nie posiadający rangi rejestracyjnej.
11. Ranga Administracyjna - ranga nadawana członkom Teamu Otavi.pl.
12. Ranga rejestracyjna - ranga ta przysługuje każdemu użytkownikowi i jest przyznawana
przez administratora.
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13. Ranga województwo - ranga ta przysługuje każdemu użytkownikowi i jest nadawana
przez administratora na prośbę użytkownika.
14. Ranga gry - jest to ranga która może być nadana użytkownikowi na prośbę złożoną
administratorowi. Ranga ta przysługuje każdemu użytkownikowi.
15. Ranga stopień w grze - jest to ranga, która może być nadana użytkownikowi na prośbę
złożoną administratorowi. Ranga ta przysługuje każdemu użytkownikowi.
16. Ranga promująca - jest to ranga, która przysługuje użytkownikowi po spełnieniu
określonych warunków.
17. Ranga Partner - nadana jest osobie, która zawarła porozumienie z Teamem Otavi.pl
18. Ranga specjalna - jest to ranga tworzona dla użytkownika po spełnieniu określonych
warunków.
19. Ranga Weteran - nadana jest osobie, która wniosła szczególny wkład w rozwój Teamu
Otavi.pl i odeszła z niego dobrowolnie.
20. Kanały ogólne - są to kanały, do których ma dostęp każdy użytkownik, znajdują się w
szczególności: strefie publicznej, dodatkowo wlicza się również poczekalnię, kanał pomocy,
kanał pogaduchy z administracją, kanały w strefie event'y.
21. Kanały prywatne - są to kanały znajdujące się w strefie kanałów prywatnych.
22. Kanały partnerskie - są to kanały znajdujące się w strefie kanałów partnerskich.
23. Kanały promowane - są to kanały znajdujące się w strefach:
a) Strefa Premium ViP
b) Strefa Super ViP
c) Strefa ViP
24. Kanały administracyjne - kanały o ograniczonym dostępie dla użytkowników, znajdujące
się w strefie administracyjnej.
25. Kanały weteranów - kanały o ograniczonym dostępie dla użytkowników, znajdujące się w
strefie weteranów.
26. Rada nadzorcza - zespół osób składający się z członków Teamu Otavi.pl i
przewodniczącego (CEO), którego zadaniem jest rozpatrywanie wniosków użytkowników,
oraz wyciąganiem sankcji wobec członków Teamu Otavi.pl. Rada nadzorcza również
kontroluje poprawność działania administracji oraz rozwój Ts3 Otavi.pl według planu
strategicznego.
27. Event- wydarzenie organizowanie przez członków Teamu Otavi.pl mające na celu
integrację użytkowników, oraz wprowadzanie zmian w strukturze serwera Ts3.
28. Organizator- osoba, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie eventu, powołanie
rady nadzorczej oraz jest odpowiedzialna za przygotowania do eventu.
29. Złamanie regulaminu - celowe, zamierzone działanie użytkownika lub członka Teamu
Otavi.pl polegające na nieprzestrzeganiu regulaminu
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30. Ban - działanie polegające na czasowym lub stałym ograniczeniu dostępu do serwera i
zasobów strukturalnych dla danego użytkownika.
31. Sankcja - zamienne określenie kary, polegające na nałożeniu przewidzianej w
regulaminie kary za złamanie danego punktu
32. Cofnięcie sankcji - działanie polegające na anulowaniu/kasacji kary

Art.3. Zasady ogólne dotyczące regulaminu i jego akceptacji
1. Niniejszy regulamin jest własnością Teamu Otavi.pl a zarazem TS3 Otavi.pl
2. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia użytkowników oraz Teamu Otavi.pl z
jego przestrzegania.
3. Korzystanie z naszych usług jest równoważne ze zrozumieniem i zaakceptowaniem
niniejszego regulaminu.
4. Nasze usługi są całkowicie darmowe dla wszystkich użytkowników i nie są pobierane
żadne opłaty od osób korzystających z serwera TS3 Otavi.pl.
5. Team Otavi.pl zastrzega sobie prawo do informowania o wszelkich zmianach w
regulaminie jak i w strukturze serwera Otavi.pl. Wszelkie zmiany są publikowane na głównej
stronie serwera TS3 Otavi.pl
6. Serwer TS3 Otavi.pl jest serwerem należącym do Teamu Otavi.pl oraz działającym na
terenie polski, wiec jest w całości dostępny bez ograniczeń transferowych i przepustowych
dla osób pochodzących z Polski (ograniczenia dla krajów innych niż Polska wynikają z zasad
działania zabezpieczeń w postaci firewall).
7. Jeżeli na serwer TS3 Otavi.pl wchodzi cudzoziemiec to jego nick, awatar oraz sygnatura
powinna być dostosowana do zasad etycznych panujących w Polsce i nie powinna urażać
innych użytkowników TS3 Otavi.pl.
8. Wykaz zmian w regulaminie znajduję się na końcu regulaminu i jest aktualizowany wraz z
każdą kolejną zmianą w regulaminie oraz jest podana data upełnomocnienia się zmiany
wprowadzonej do regulaminu.
9. Aby regulamin nabrał mocy musi być poparty jednogłośnie przez radę nadzorczą.
10. Team Otavi.pl oświadcza, iż nie przetwarza ani nie gromadzi danych osobowych
użytkowników.
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ROZDZIAŁ 2
Rangi promujące i inne uprawnienia dodatkowe
Art.4. Rangi promujące
1.Team Otavi.pl wprowadza na Ts3 Otavi.pl dodatkowe rangi promujące.
2. Rangi promujące dzielą się na:
a) ViP
b) Super ViP
c) Premium ViP
3. Aby użytkownikowi mogła zostać przyznana dana ranga promująca musi posiadać
przydział do danej rangi.
4. Przydział do rangi promującej ViP może być otrzymany po spełnieniu następujących
warunków:
a)
b)
c)
d)

bycia dowódcą grupy co najmniej 10 osób
wygrania przydziału jako nagrody z event'u
otrzymania przydziału od administratora
otrzymania przydziału za szczególne zasługi wpływające na rozwój Ts3 Otavi.pl

5. Przydział do rangi promującej Super ViP może być otrzymany po spełnieniu
następujących warunków:
a)
b)
c)
d)

bycia dowódcą grupy co najmniej 15 osób
wygrania przydziału jako nagrody z event'u
otrzymania przydziału od administratora
otrzymania przydziału za szczególne zasługi wpływające na rozwój Ts3 Otavi.pl

6. Przydział do rangi promującej Premium ViP może być otrzymany po spełnieniu
następujących warunków:
a)
b)
c)
d)

bycia dowódcą grupy co najmniej 20 osób
wygrania przydziału jako nagrody z event'u
otrzymania przydziału od administratora
otrzymania przydziału za szczególne zasługi wpływające na rozwój Ts3 Otavi.pl

7. Przydział może zostać zabrany gdy:
a) Użytkownik przestał spełniać warunki dotyczące przyznania rangi
b) Użytkownik złamał punkt regulaminu, z którego sankcji wynika zabranie rangi
promowanej
c) W przypadku gdy przydział jest permanentny, właściciel rangi promowanej musi
logować się na serwer TS3 Otavi.pl przynajmniej raz w miesiącu.
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Art.5. Ranga specjalna
1. Team Otavi.pl wprowadza możliwość stworzenia rangi specjalnej.
2. Ranga specjalna jest to ranga która posiada dedykowaną nazwę podaną przez jej
właściciela oraz ikonę.
3. Aby otrzymać możliwość stworzenia rangi specjalnej trzeba spełnić następujące warunki:
a)
b)
c)
d)

bycia dowódcą grupy co najmniej 20 osób
wygrania przydziału jako nagrody z event'u
otrzymania przydziału od administratora
otrzymania przydziału za szczególne zasługi wpływające na rozwój Ts3 Otavi.pl

4. Ranga specjalna zostaje stworzona w momencie gdy przyszły właściciel rangi spełni
wymagania oraz wypełni wniosek o przyznanie danej rangi.
5. Po złożeniu wniosku właściciel równocześnie akceptuję to iż jego nick oraz ranga
specjalna znajdzie się na ogólnym wykazie rang specjalnych dostępnych w niniejszym
regulaminie.
6 Przydział do rangi specjalnej może zostać zabrany gdy:
a) użytkownik przestał spełniać warunki dotyczące przyznania rangi
b) użytkownik złamał punkt regulaminu, z którego sankcji wynika zabranie rangi
specjalnej
c) w przypadku gdy przydział jest permanentny, właściciel rangi promowanej musi
logować się na serwer TS3 Otavi.pl przynajmniej raz w miesiącu.
7. Właściciel rangi specjalnej ma prawo do decydowania jakie grono użytkowników może
posiadać tę rangę, a chęć jej nadania musi zgłosić administratorowi.

Art.6. Inne uprawnienia dodatkowe
1. Team Otavi.pl wprowadza dodatkowo rangę specjalną uprawnioną - ranga tworzona dla
dedykowanej osoby z uprawnieniami, na które zgodę wyraził CEO.
2. Ranga ta jest tworzona po pozytywnych negocjacjach z CEO.
3. Ranga specjalna uprawniona wyposażona jest w dedykowane uprawnienia, które nie mogą
przekroczyć uprawnień z rangi ViP, chyba, że rada nadzorcza wyrazi na to zgodę.
4. Czas trwania tej rangi oraz zasady wygaśnięcia są uzgadniane przy tworzeniu.
5. Istnieje możliwość otrzymania uprawnień prywatnych zamiast rangi specjalnej na zasadzie
Art.7. ust.1-4

Art. 7. Inne rangi występujące na TS3 Otavi.pl
1. Ranga Administracyjna - ranga nadawana członkom Teamu Otavi.pl, zwiększająca
uprawnienia administratora aby mógł zarządzać serwerem TS3 Otavi.pl. Ranga ta określa
również stanowisko administratora w Teamie Otavi.pl
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2. Ranga rejestracyjna - ranga ta przysługuje każdemu użytkownikowi i jest przyznawana
przez administratora.
Ranga ta przysługuje każdemu użytkownikowi i dzieli się na:
a) zarejestrowany - nadawana jest użytkownikom płci męskiej
b) zarejestrowana - nadawana jest użytkownikom płci żeńskiej, posiada dodatkową
ikonę
Ranga ta może być nadana tylko raz i nie ma możliwości jej skasowania, chyba, że
użytkownik złamie punkt regulaminu, którego sankcja określa usunięcie tej rangi.
3. Ranga województwo - ranga ta przysługuje każdemu użytkownikowi i jest nadawana przez
administratora na prośbę użytkownika. Ranga ta służy do określenia województwa w którym
przebywa dany użytkownik, z którego pochodzi lub jest z nim związany.
a) ranga województwo dzieli się na 16 rang, których nazwy są zgodne z aktualnie
panującym podziałem administracyjnym RP. Ranga województwa posiada ikonę, która
symbolizuje aktualny herb danego województwa
4. Ranga gry - ranga ta przysługuje każdemu użytkownikowi i jest nadawana przez
administratora na prośbę użytkownika.
a) ranga gry dzieli się na wiele rang, które posiadają nazwę gry oraz ikonę kojarzoną z
grą, której dotyczy i jest obłożona limitem. Limit ilości posiadania rang gier podany
jest poniżej. Ranga ta ma charakter informacyjny
5. Ranga stopień w grze - ranga ta przysługuje każdemu użytkownikowi i jest nadawana
przez administratora na prośbę użytkownika. Ranga ma charakter informacyjny i jest
wliczana do limitu rang gier.

ROZDZIAŁ 3
Kanały promowane i zwykłe
Art.8. Kanały promowane
1. Team Otavi.pl wprowadza kanały promowane.
2. Lista kanałów promowanych znajdujących się w następujących strefach:
a) strefa Partnerska
b) strefa Premium ViP
c) strefa Super ViP
d) strefa ViP
3. Dla poszczególnych kanałów ustala się następujące limity podkanałów:
a) kanał partnera- nielimitowana ilość podkanałów
b) kanał Premium ViP- nielimitowana ilość podkanałów
c) kanał Super ViP-16 podkanałów
d) kanał ViP-8 podkanałów
CEO ma możliwość modyfikacji ilości kanałów dla poszczególnych osób.
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4. Aby otrzymać kanał promowany w danej strefie trzeba posiadać przydział kanału.
5. Aby otrzymać przydział kanału promowanego trzeba spełnić następujące warunki
dla:
a) kanału partnera:
 uzyskać zgodę od CEO
b) kanału Premium ViP:
 bycia dowódcą kanału/grupy osób, której ilość minimalna wynosi 30
c) kanału Super ViP:
 bycia dowódcą kanału/grupy osób, której ilość minimalna wynosi 20
d) kanału ViP:
 bycia dowódcą kanału/grupy osób, której ilość minimalna wynosi 15

6. Po zaprzestaniu spełniana warunków określonych w użytkownikowi zostaje zabrany
przydział do kanału i jego kanał zostaje usunięty ze strefy promującej oraz zostaje
przeniesiony na pierwszy możliwy wolny kanał w strefie prywatnej.
7. W przypadku gdy przydział jest permanentny, właściciel kanału promowanego musi

logować się na serwer TS3 Otavi.pl przynajmniej raz w miesiącu.
8. W przypadku kiedy właściciel planuje zrezygnowanie z korzystania z usług świadczonych przez
TS3 Otavi.pl ma prawo do przekazania kanału innemu użytkownikowi składając stosowną prośbę u
administratora.
9. Na kanale promowanym może być tylko jeden właściciel.
10. Właściciel kanału ma prawo do nadania rangi zastępca kanału dla:





kanału partner mogą być nadane 4 rangi zastępca kanału
kanału Premium ViP mogą być nadane 4 rangi zastępca kanału
kanału Super ViP mogą być nadane 3 rangi zastępca kanału
kanału ViP mogą być nadane 2 rangi zastępca kanału

11. W przypadku złamania regulaminu przydział może być zabrany.
12. Nazwa kanału powinna być zgodna z zasadami etycznymi, nie powinna zawierać w
szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

wulgaryzmu
frazy konotującej do wulgaryzmu
frazy obraźliwej dla użytkownika/administratora
nicku administratora
nazwy rangi administracyjnej
wyrażeń erotycznych

13. Użytkownik ma obowiązek aby jego nazwa kanału była zgoda z następującym wzorem:
a) dla Premium ViP: | (nr kanału) Premium ViP | nazwa kanału
b) Super ViP: | (nr kanału) Super ViP | nazwa kanału
c) ViP: | (nr kanału) ViP | nazwa kanału
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Art.9. Kanały zwykłe
1. Team Otavi.pl wprowadza kanały zwykłe zwane dalej prywatnymi, które znajdują się w strefie
prywatnej.
2. Kanał zwykły posiada limit 3 podkanałów.
3. CEO ma możliwość modyfikacji ilości podkanałów dla poszczególnych osób.
4. Kanał zwykły przydzielany jest przez administratora na prośbę użytkownika.
5. Aby otrzymać przydział kanału promowanego trzeba spełnić następujące warunki:




posiadać rangę zarejestrowany
nie posiadać sankcji w postaci utraty możliwości posiadania kanału zwykłego
nie posiadać kanału w/w strefie za wyjątkiem gdy istnieje możliwość przydziału kanału o
lepszej kategorii

6. Po zaprzestaniu spełniana warunków użytkownikowi zostaje zabrany przydział do kanału i jego
kanał zostaje usunięty ze strefy prywatnej.
7. W przypadku gdy przydział jest permanentny, właściciel kanału musi logować się na

serwer TS3 Otavi.pl przynajmniej raz w miesiącu.
8. W przypadku kiedy właściciel planuje zrezygnowanie z korzystania z usług świadczonych przez
TS3 Otavi.pl ma prawo do przekazania kanału innemu użytkownikowi składając stosowną prośbę u
administratora.
9. Na kanale zwykłym może być tylko jeden właściciel.
10. Właściciel kanału ma prawo do nadania rangi zastępca kanału tylko jednemu użytkownikowi.
11. W przypadku złamania regulaminu przydział może być zabrany.
12. Nazwa kanału powinna być zgodna z zasadami etycznymi, z kolei nie powinna zawierać w
szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

wulgaryzmu
frazy konotującej do wulgaryzmu
frazy obraźliwej dla użytkownika/administratora
nicku administratora
nazwy rangi administracyjnej
wyrażeń erotycznych

13. Użytkownik który posiada kanał zwykły zobowiązany jest do aktualizowania daty w topicu
kanału, tym samym nie ma prawa wyprzedzać daty, może to grozić kasacją kanału.
14. W przypadku przedawnienia daty o 7 (wraz z 7) dni kanał zostaje zablokowany.
15. W przypadku przedawnienia daty o 10 (wraz z 10) dni kanał zostaje usunięty.
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ROZDZIAŁ 4
Prawa i obowiązki użytkowników
Art.10. Prawa użytkowników Ts3 Otavi.pl
1. Każdy użytkownik ma prawo do darmowego korzystania i przebywania na Ts3 Otavi.pl
2. Każdy użytkownik ma prawo do przebywania na kanałach dostępnych dla niego.
3. Każdy użytkownik ma prawo do otrzymania 5 rang dodatkowych (rangi gier i
stopnie/dywizje).
4. Dla użytkowników z ranga promującą zmienia się limit rang w następujący sposób:
a) Premium ViP 12
b) Super ViP 10
c) ViP 8
5. Każdy użytkownik ma prawo do uczestniczenia dobrowolnie w evencie.
6. Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania z pomocy administratora Otavi.pl
7. Każdy użytkownik spełniający określone warunki może się starać o rangę promowaną,
kanał promowany oraz inne przywileje.
8. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od nałożonych na niego
sankcji, jeżeli uzna ze został niesłusznie ukarany poprzez support.otavi.pl
9. Każdy użytkownik ma prawo do raportowania nieregulaminowego zachowania
użytkowników, administratorów, oraz raportowania zachowań, które mogą negatywnie
wpłynąć na reputację TS3 Otavi.pl. Raportu można dokonać za pomocą:



kontaktu z CEO
wysłaniu Ticketu poprzez support.otavi.pl

10. Każdy użytkownik ma prawo do zgłaszania błędów wynikających z działania naszego
serwera TS3 Otavi.pl
11. Każdy użytkownik ma prawo do kandydowania na członka Teamu Otavi.pl na warunkach
określonych w regulaminie
12. Każdy użytkownik ma prawo do integracji oraz kontaktu z pozostałymi użytkownikami i
administratorami.
13. Każdy użytkownik ma możliwość zgłoszenia prośby o ściągnięcie sankcji przed upływem
czasu jej trwania. Zgłoszenia może dokonać za pośrednictwem support.otavi.pl lub u jednego
z administratorów.
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Art.11. Obowiązki użytkowników Ts3 Otavi.pl
1. Każdy użytkownik ma obowiązek raportowania zachowań administracji i użytkowników,
które są sprzeczne z niniejszym regulaminem.
2. Każdy użytkownik ma obowiązek dbać o poprawność swojego nicku.
3. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania i respektowania niniejszego regulaminu.
4. Każdy użytkownik posługujący się uprawnieniami dodatkowymi wynikającymi z rang
promujących ma obowiązek kierowania się niniejszym regulaminem.

ROZDZIAŁ 5
Postanowienia końcowe
Art.12. Rozstrzyganie spraw związanych z definicją wulgaryzmu
1. W sprawie definicji wulgaryzmu administracja ma prawo do posłużenia się
słownikiem języka polskiego, którego wersja internetowa jest dostępna pod adresem
www.sjp.pl

Art.13. Zgoda z niniejszym regulaminem.
1. Każdy użytkownik korzystający z usług TS3 Otavi.pl akceptuje niniejszy regulamin.
W przypadku braku akceptacji któregokolwiek punktu użytkownik powinien przestać
korzystać z usług TS3 Otavi.pl

Art.14. Utrata UID.
1. Użytkownik, ponosi pełną odpowiedzialność za swój UID, a Team Otavi.pl nie ma
obowiązku przywracania uprawnień przyznanych na zagubionym UID.

Art.15. Pomoc użytkownikom.
1. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z pomocy administratorów może się z nimi
kontaktować w następujący sposób:
 wejście na kanał „pomoc” i oczekiwanie na przybycie administratora
 wysłanie wiadomości prywatnej
 wysłanie wiadomości e-mail do danego administratora
 poprzez support.otavi.pl
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Art.16. Porządek na kanałach prywatnych i promowanych.
1. Każdy właściciel kanału ma prawo do wprowadzenia własnych zasad
panujących na jego kanale, ale nie kolidujących z niniejszym regulaminem.
2. Każdy właściciel kanału ma prawo do wyrzucania użytkowników ze swojego kanału
lub jeśli nie ma takiej mocy to może zgłosić się do administratora.
3. Każdy właściciel kanału ma prawo do nadania rangi „zakaz mówienia” użytkownikowi
znajdującemu się na jego kanale.

ROZDZIAŁ 6
Załączniki
1. Wykaz sankcji dla użytkowników
2. Wykaz wniosków i wzorów
a) Wniosek o stworzenie i przyznanie rangi specjalnej
b) Wniosek o rozpoczęcie rekrutacji na stanowisko Junior Administratora
3. Wykaz rang administracyjnych
4. Wykaz uprawnień

