Pravidla
1. Základní stanovy DarkTerminus
1.1. Hraním na serveru DarkTerminus hráč akceptuje všechna uvedená pravidla a obchodní podmínky.
1.2. Hráč souhlasí se sběrem a ukládáním údajů a dat, zejména IP adres, herních jmen, kontaktních
záznamů textové komunikace a dalších hromadně sbíraných dat. Tyto data jsou sbírána z herních
serverů a Discord a Minecraft z důvodu zkvalitnění služeb.
1.3. Zákaz šíření reklam a to jakýmkoliv způsobem.
1.4. Za reklamu považujeme: Název konkurenčního serveru, twitch kanálů, youtube kanálu nebo jiné
odkazy. Dají se udělit vůjimky a to po předešlé komunikaci s vedením serveru.

2. Pravidla
2.2. Pravidla jsou závazná pro všechny hráče hrající na DarkTerminus (dále jen DT) včetně těch co mají
zakoupené některé z výhod.
2.3. Neznalost pravidel neomlouvá.
2.4. Členové Admin Týmu mají právo na jakoukoliv změnu bez předešlého oznámení.

3. Všeobecná pravidla
3.1. Hráč muší dodržovat veškeré zákony a stanovy České a Slovenské Republiky - nebudou tolerovány
žádné projevy xenofobie, rasismu nebo homofobie.
3.2. Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti a dodržovat nevůlgární mluvu.
3.3. Je zakázáno stavět vůlgární stavby, znaky, symboly či pojmenovat svojí herní postavu vulgárně.
3.4. Na Serveru Discord a TeamsSpeak 3 je zakázáno využívat jiný než-li herní nick.
3.5. Je zakázáno úmyslně okrádat či jinak poškozovat ostatní hráče a server DarkTerminus.

4. Administrátorský tým
4.1. Aktuální seznam administárátorů naleznete na webu.
4.2. Admin tým dohlíží na hru samotnou a dodržování
4.3. Hráč je povinnen respektovat rozhodnutí člena admin týmu, avšak v případě nesouhlasu se můžeš
odlovat k vyšší pozici. Avšak hráč musí mit na paměti, že vyšší člen týmu může rozhodnout jinak a
případě trest i zvýšit. Rozhodnutí Vedení je konečné, není proti němu odvolání.

5. Herní účet
5.1. Veškeré obsah účtu hráče je majetkem serveru DarkTerminus.
5.2. Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet (nick) bez vážného důvodu. V případě potřeby
kontaktujte administrátory.
5.3. Žádný člen admon týmu po Vás nemá právo vyžadovat heslo k účtu.

6. Tresty a dokazování
6.1. O druhu a délce trestu rozhoduje Admin Team.
6.2. Zneužití chyb ve hře se trestá a hráč je povinen nahlásit velké chyby, ohrožující chod serveru.
6.3. Výstřižky obrazovky (screenshoty) se považují za průkazný materiál, avšak o míře věrohodnosti
rozhoduje admin tým z důvodu možného falzifikátu.
6.4. Za důkaz se považuje a výpověď svědka, avšak je potřeba zjistit důvěryhodnost svědka.

7. Základní pravidla pro herní server
7.1. Hráčům je zakázáno stavět, či jakkoliv jinak upravovat krajinu v bezprostředním okolí stavby
jiného hráče.
7.2. Je zakázané ničit stavby které jsi nepostavil ty a zabíjet cizí zvířata. (griefing).
7.3. Je zakázáno jakkoliv devastovat krajinu (např. povrchová těžba). V opačném případě je nutné
krajinu upravit tak, aby nešlo poznat, že se tam kdy těžilo.
7.4. Je přísně zakázáno ničit estetický vzhled krajiny stavbou sloupů, např. 1×1, či děr o stejných
rozměrech.
7.5. Zákaz žebrání o jakékoliv výhody, balíčky nebo předměty.
7.6. Zákaz používaní jakýchkoliv cheatů či hacků.
7.7. Pokud hráč najde jakýkoliv bug (chybu) ohrožující chod serveru, je povinný jí neprodleně nahlásit.
7.8. Je zakázáno jakýkoliv bug využívat.
7.9. Zákaz používání externích programů, které dělají práci za hráče, nebo jinak ovlivňují hru.
7.10. Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.
7.11. Je zakázáno vytvářet teleportaci na místech, kde je evidentní úmysl neférového zabití hráče.
7.12. Je zakázáno se jakkoliv vydávat za členy admin týmu.
7.13. Hráč nemá právo požádat, aby byl udělen ban jemu samotnému.
7.14. Při obchodování s jinými hráči, jsou prodávající a nakupující povinni jednat čestně.
7.15. Platí přísný zákaz připojování se za jiný účet (nick) za účelem nerespektování banu.
7.16. Platí zákaz prodávání jakýchkoliv herních účtů, obchodování s předměty v jiných hrách a s
reálnými penězi.

8. Morální kodex administrátorů
8.1. Dodržovat pravidla slušného chování a jít vzorem ostatním hráčům.
8.2. Řešit problémy s chladou hlavou (nenechat se vytočit).
8.3. Mít respekt k ostatním hráčům a jejím rozhodnutím.
8.4. Neponižovat se před ostatními hráči a neřešit osobní konflikty.
8.5. Chovat se profesionálně a ctít presumpci neviny.

Tyto podmínky jsou platné od 11. 4. 2019

