Diskuzní fórum O2 Chytrá škola – zásady užívání
1) Diskuzní fórum O2 Chytrá škola je místo pro výměnu názorů, sdílení zkušeností a věcnou
diskuzi.
2) Do diskuzního fóra O2 Chytrá škola může přispívat jen přihlášený uživatel. Přihlásit se
můžete na úvodní stránce webu vpravo nahoře. Registrací prohlašujete, že jste se seznámili
s pravidly fóra a souhlasíte s nimi.
3) Každý člen fóra je zodpovědný za obsah svých příspěvků. Proto se k sobě chovejme
slušně a přispívejme relevantním obsahem. Mysleme také na to, že ne každý je v tématice
tak zkušený. Koneckonců právě proto existuje toto fórum.
4) Registrací do diskuzního fóra se zavazujete, že nebudete přispívat pohoršujícím,
hanlivým, nevhodným, vulgárním, zastrašujícím, rasistickým nebo jakýmkoliv jiným
materiálem, který je proti slušným mravům a mohl by porušovat platné zákony České
republiky nebo platné mezinárodní právo.
5) Na diskuzním fóru platí přísný zákaz veškerého SPAMU. SPAMem se rozumí příspěvky
typu „Thx“, „goood“ a podobné příspěvky bez věcného obsahu nebo cílená propagace cizích
webových stránek.
6) Než založíte nové téma, doporučujeme použít funkci vyhledávání na portálu O2 Chytrá
škola. Rychle tak zjistíte, jestli se váš problém už neřeší v diskuzním fóru nebo nějakém
článku na portálu.
7) Když už nové téma zakládáte, napište co nejvýstižnější název. Příspěvky, které
neodpovídají tématu, mohou být smazány.
8) Jako přílohy vkládejte soubory o velikosti max. 500 kB, u fotografií o rozlišení max 1280 ×
1280 px. Umožníte tím rychlejší načítání dané kategorie fóra.
9) Provozovatel, administrátor nebo moderátoři tohoto diskuzního fóra mají právo editovat,
popřípadě odstranit každý příspěvek (dokonce i celý profil uživatele), který porušuje pravidla
fóra, a to bez jakéhokoliv vysvětlení nebo předchozího oznámení.
10) Při nedodržování pravidel mohou správci diskuzního fóra udělit uživateli napomenutí
(varování), zablokovat mu na dobu určitou nebo neurčitou uživatelský účet a v krajním
případě uživatele vyloučit nebo mu účet smazat.
11) Provozovatel fóra O2 Chytrá škola ani jeho uživatelé neodpovídají za škody, které
vzniknou uživatelům fóra v souvislosti s přebíráním doporučení a návodů od ostatních
uživatelů fóra.
12) Změna pravidel vyhrazena. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou pravidla diskuzního
fóra platná a účinná dnem jeho prvotního uveřejnění na těchto webových stránkách.

