Regulamin Serwera Minecraft
§1. Początek:
1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
2. Gracz, rejestrując się oraz grając na serwerze, automatycznie akceptuje regulamin.
3. Wszyscy gracze w tym właściciele płatnych rang mają obowiązek przestrzegać regulaminu.
4. Wszystkie pomoce włącznie z regulaminem znajdziesz pod komendą. /pomoc
§2. Regulamin ogólny Serwera WorldofMagic.pl:
1. Właściciel oraz G.Admin pełnią funkcję zarządców serwera i wszystkiego, co do niego należy.
2. Admini i Vice_admini reprezentują prawo serwera i rozwiązuje spory decyzyjne.
3. Administracja jest czynnikiem wykonawczym praw oraz rozwiązującym problemy graczy.
3.1 Pomocnik nie jest rangą administracyjną. (Jest to gracz, wyróżniony rangą aby łatwiej mógł pomagać innym.)
4. Odpisywanie organom zarządzającym jest obowiązkowe.
5. Każdy gracz ma prawo do założenia tylko jednego konta.
6. Nie ponosimy odpowiedzialności za używanie innej niż najnowszej wersji na serwerze.
7. Zgłaszanie błędów jest nagradzane, nagroda jest zależna od powagi błędu.
8. Wykorzystywanie, jak i nie zgłaszanie błędów może skutkować banem w zależności od powagi błędu.
9. Działanie na szkodę serwera skutkuje banem, od 3 do 30 dni.
§3. Regulamin Rozgrywki:
1. Wszystkie informacje dotyczące działek są szczegółowo opisane pod komendą /Teren.
2. Walutą serwera są odpowiednio opisane itemy ze specjalną teksturą m.in(Miedziak, Dukat, Platinium.)
3. Walutą premium serwera są Umbrix-y, które są dostępne m.in w sklepie serwera.
4. Za wyjście podczas PVP zostaniesz zabity przez plugin serwerowy.
5. Proszenie Administracji o Rangę/itemy bądź OP-a jest zabronione.
6. Gracze mają prawo posiadać jedną działkę w mieście, jak i jeden Targ.
7. Gracz może posiadać maksymalnie 3 działki (niewliczane są w to działki z miasta)
8. Farmy automatyczne flory są dozwolone, ale ich wielkość nie powinna przekraczać 30/30 kratek na gracza.
(wlicza się w to mechanizm i roślina)
9. W przypadku straconych przedmiotów administrator nie może zwrócić ich jeżeli:
9.1 Gracz nie jest w stanie wykazać straconych przedmiotów.
9.2 Gracz nie wykaże winy po stronie serwera.
§4. Regulamin Kar:
1. Griefowanie mapy skutkuje banem na 5 dni.
2. Przesadny Flood, Caps Lock, mute od 1m do 15m.
3. Przeklinanie, mute od 1m do 15m.
4. Obrażanie graczy, mute od 10m do 1d.
5. Obraza serwera/Administracji grozi mute 10m-1h.
6. Spam na chat-cie mute od 5m do 20m.
7. Obraźliwe tabliczki, książki itp. ban od 1 do 3d.
8. Posiadanie i używanie skryptów bądź innych nielegalnych oprogramowań ban od 1 do 10 dni.
9. AFK na expiarkach/coblarkach/rybiarkach itp.. ban od 1 do 10 dni.
( Administracja ma prawo w takim przypadku zabrać wszystkie itemy).
10. Przyłapanie na posiadaniu bądź używaniu Cheat-u równe jest ban na 30 dni.
11. Wulgarny nick na koncie wiąże się z wyrejestrowaniem gracza i obowiązkiem zmiany nicku.
12. Podszywanie się pod osobę z administracji, ban od 5 dni do 30 dni.
13. Celowe: gnębienie, pastwienie się, prześladowanie, przeszkadzanie, nękanie, zabijanie grozi banem 5-40 dni.
14. Reklama stron/discorda bądź serwera gier grozi 10-letnim banem.
15. Wszystkie automatyczne farmy potworów są zabronione i karane od 5 do 30 dni bana.
(Grozi to zniszczeniem farmy, jak i zabraniem wszystkich przedmiotów.)
16. Wszystkie odwołania od banów piszemy na discord na kanale ticket. (https://discord.gg/YaYDQw3)

17. Wszystkie maszyny i farmy zwykłe, automatyczne oraz expiarki, które pozwalają graczowi na masowe pozys
kanie waluty serwera lub zlagowanie serwera są zabronione.
17.1 Administracja ma prawo w takim przypadku zniszczyć farmę i odebrać graczowi wszystkie przedmioty.
(Może grozić to banem od 5 do 20 dni)
18. Kary za powtarzalne przewinienia będą z czasem coraz dłuższe i bardziej dotkliwe.
19. Złamanie kilku punktów regulaminu może skutkować skumulowaniem się kar.
20. Admini i Vice_admini mogą wydawać kary i decyzje pozaregulaminowe, jeżeli nie są one uwzględnione w re
gulaminie.
20.1 W przypadku nadużycia tego punktu administrator będzie karany.
§ 5. Postanowienia Końcowe:
1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie bez obowiązku powiadamiania o tym Użytk
owników.
2. Budowle/modele/textury stworzone przez administrację bądź graczy serwera stają się własnością serwera Worl
dofMagic.pl
3. Administracja ma prawo obserwować, jak i sprawdzać graczy na wszelakie dostępne sposoby.
4. Gracze mają prawo, dawać sugestie odnośnie poprawy regulaminu.
5. Regulamin jest własnością serwera Worldofmagic.pl i zastrzega sobie prawo do niego.
Aktualizacja z dnia 27.06.2021r.

