ПРАВИЛА
за писане във форума към уеб платформа
„Virtual Chef“ - www.virtual-chef.eu

I. ОБЩИ ПРАВИЛА
1. С участието си във Форум към уеб платформа „Virtual Chef“ - www.virtualchef.eu в рамките на Проект: „Виртуална кухня Марица - Мерич”, № CB005.1.23.017,
финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП БългарияТурция 2014-2020 всеки потребител потвърждава съгласието си да спазва правилата
на форума и подлежи на съответния контрол и наказания от екипа, поддържащ
форума.
2. Форумът е създаден по проект „Виртуална кухня Марица - Мерич”, №
CB005.1.23.017, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество InterregИПП България-Турция 2014-2020 и като такъв в него приоритетно се обсъждат въпроси
основно свързани с традиционната кухня и традиционните кулинарни дадености на
пограничния регион България-Турция и теми, свързани с основните цели на
Програмата и проекта.
3. Забранено е регистрирането на повече от едно име от даден потребител,
т.нар. „мултиакаунт", засичането на такъв ще се наказва строго - изтриване на
потребителя и безсрочното му отстраняване от форума.
4. Задължително е попълването на Задължителните полета в Профила на
Потребителя. Информацията трябва да бъде актуална, точна, и съобразена с указания
Шаблон.
5. Писането в теми и постове се извършва без замяна на съществуващи букви с
цифри. Изключения се правят само за наименования.
6. Комуникация във форума се подържа с уважителен за останалите
потребители на форума тон. Обиди, преки или косвени нападки, гневни изказвания,
нецензурен и вулгарен език няма да се толерират и ще бъдат санкционирани.
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7. Недопустима е всякаква проява на каквато и да е било дискриминация
(етническа, религиозна, полова, възрастова и др.)
8. Нови теми се публикуват в специфичните за това под-форуми и раздели.
9. Препоръчително е публикуването на темите, които потребители пишат с
конкретни и целенасочени заглавия. По този начин процеса на намиране на
подходящата тема е улеснен, а също така и даването на точен отговор.
10. СПАМ-ът е забранен под каквато и да е форма (безсмислени коментари,
емотикони и т.н.) ще бъде премахван без предупреждение, а съответният автор
наказан по преценка на модериращия мнението му/администратор/ .
11. Всякакви лични въпроси и теми, не засягащи останалите потребители не се
обсъждат на страниците на форума.
12. Забранени са публикациите на теми и мнения, които по един или друг начин
противоречат на българското законодателство, расистки и насаждащи омраза между
хората. Забранено е публикуването на порнографско и оскърбително съдържание.
13. При наличие на нарушение спрямо потребител или група потребители на
форума, лицето трябва незабавно да уведоми администратора на форума. От момента,
в който потребител предостави подобна информация на администраторския екип,
администраторът е този, който ще работи по случая. Не се толерира пълненето на тема
с излишни постове във връзка с нарушение на определен потребител. Такива постове
ще бъдат изтрити.
14. Препоръчително е използването на бутона "Report" и представянето на ясни
аргументи по отношение на причините, поради които потребителят смятат, че трябва
да докладвате за определен пост. Саморазправата по един или друг начин е строго
забранена.
15. При наличие на копирани статии, снимки и др. потребители, публикуващи
във форума е необходимо да посочат конкретния източник на информация.
16. Предоставените материали и информация от потребителите във форума
могат да бъдат използвани от администраторите на форума и сайта, като бъдат качени
на страницата на проекта www.virtual-chef.eu.
RMA „Maritza“
Business Incubator
6310 Klokotnitsa, Haskovo
tel./fax: +359 38 664869
maritza@maritza.info

www.maritza.info

This document has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme, CCI No
2014TC16I5CB005. The content of this document are the sole responsibility of RMA „Maritza“ and can in no way be taken to reflect the views of the European
Union or the Managing Authority of the Programme

II. АДМИНИСТРИРАНЕ/МОДЕРИРАНЕ И НАКАЗАНИЯ
1. При неспазване на което и да е от горепосочените правила подлежите на
модераторски контрол/администраторски/.
2. Модераторите /администраторите/ са лицата, които са отговорни за
подържане на добрия тон и колегиалния дух във форума и като такива имат право да
правят забележки, както и за издаване на съответните наказания. При установяване на
нарушение потребители имат възможността да използват бутона „Докладвай“.
3. За извършени нарушения всички потребители подлежат на наказание по
усмотрение на администратора. А те са:
- предупреждение
- модераторски преглед / Забрана за публикация за период от време като
забраните за писане във форума могат да бъдат:
= 4 - 12 часова забрана за писане във форума
= 24 часова забрана за писане във форума
= 48 часова забрана за писане във форума
= 72 часова забрана за писане във форума
= Едноседмична забрана за писане във форума
- отнемане на права за посещение на форума
- изгонване на потребителя - изтриване на акаунт
4. Потребители, които смятат че са несъобразно или некоректно предупредени
трябва да се свържат с Администратора с имейл, като спазват добрия тон на общуване.
Ако потребителят е бил предупреден неуместно (от Администратора) то
Администраторското предупреждение ще бъде махнато.

Екипът на РСО „Марица“ запазва правото да променя настоящите правила и да
не се аргументира за решенията си, когато не сметне това за наложително.
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