ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
##ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
Οι χρήστες που ανακαλύφθηκαν ότι έχουν σκόπιμα κακόβουλο στόχο να
προκαλέσουν οικονομική, προσωπική και επαγγελματική βλάβη στην εταιρεία
Midland, θα αποκλειστούν μόνιμα.
##ΓΕΝΙΚΑ:
Η χρήση της εφαρμογής επιτρέπεται μόνο σε ανθρώπους άνω των 18 και υπόκεινται
στην έγκριση αυτού του κανονισμού, του χρόνου χρήσης και της πολιτικής
απορρήτου.
##ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ:
Να είστε πάντα ευγενικοί ακόμα και αν διαφωνείτε.
Να είστε συνεργάσιμοι με τους αρχάριους, παρέχοντας τους συμβουλές και
προτάσεις όταν είναι απαραίτητο.
Προωθήστε τη συνάντηση λογικών επιχειρημάτων που μπορούν να τροφοδοτήσουν
τη συζήτηση.
Αν αποδοκιμάσετε κάτι, θυμηθείτε να κριτικάρετε τις ιδέες και όχι το πρόσωπο που
τις διατυπώνει.
Να δείχνετε σεβασμό σε όλους και ειδικά στις γυναίκες.
Απαγορεύεται:
 Η ύβρις, η χρήση προσβλητικής γλώσσας, χυδαίας, βλάσφημης, σεξιστικής
και ρατσιστικής συμπεριφοράς
 Η εισαγωγή ακατάλληλου ή πορνογραφικού ήχου
 Οι προσωπικές επιθέσεις
 Η ενστικτωδώς και με λίγη σκέψη αντίδραση
##ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΟΜΑΔΑ για σένα:
Οι ομάδες είναι σαν τα δωμάτια όπου οι άνθρωποι συναντιούνται και συζητάνε.
Κάνετε την προσπάθεια να κατανοήσεις ποια είναι η ομάδα της οποίας τα
αντικείμενα συναντούν τις προτιμήσεις σας έτσι ώστε να ενθαρρύνετε ένα αμοιβαία
ενδιαφέρον και ευχάριστο περιβάλλον όσο είναι δυνατόν.
Οι ομάδες είναι για όλους, αλλά είναι απαραίτητο να σέβεστε τα αντικείμενα
συζήτησης που οι άνθρωποι διαχειρίζονται ανά χρονική στιγμή.
Προτού παρέμβετε, ακούστε και επιλέξτε την πιο κατάλληλη στιγμή.
## ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να καταγράφονται ηχητικές συνομιλίες:
Αποφύγετε την εγγραφή συνομιλιών και ειδικά αναπαράγοντας ή δημοσιεύοντας
αυτές στο CBTalk ή σε άλλα κοινωνικά δίκτυα (εκτός από το ότι είναι αντίθετο με
τον κανονισμό, τιμωρείται επίσης από το νόμο).

Μην αναπαράγετε μουσική σε ομάδες και κανάλια, ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι
πνευματικά δικαιώματα).

##ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ψηφιακές ταυτότητες άλλων
Απαγορεύεται να εξαπατάτε άλλους χρήστες χρησιμοποιώντας φωτογραφίες και
ψευδώνυμα που χαρακτηρίζουν το προφίλ άλλων ανθρώπων.
## Όχι στη φρενίτιδα του ¨παρατεταμένου πλήκτρου¨ PTT
Πάντα να αφήνετε ένα κενό πριν πατήσετε το PTT ξανά, μιλήστε σύντομα και
συνοπτικά, χωρίς να μονοπωλείτε τη συζήτηση.
Όταν η ομάδα είναι πολύ μεγάλη, αφήστε περιθώριο σε όλους τους συμμετέχοντες να
παρέμβουν.
Αποφύγετε τη συνεχή επικοινωνία με τον ίδιο συνομιλητή, αν χρειάζεστε να
συνεχίσετε τη συζήτηση με συγκεκριμένο χρήστη, κινηθείτε σε άλλη ελεύθερη ομάδα
ή σε κανάλι.
##Σεβαστείτε τη ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
Κάθε έθνος έχει τις δικές του γλωσσικές ομάδες, οπότε αποφύγετε να μιλάτε σε
διαφορετική γλώσσα.
## Αν παρατηρήσετε ένα ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
Αναφέρατε το στο διαχειριστή ο οποίος έχει τη λειτουργία του περιορισμού και του
αποκλεισμού των υποτροπικών χρηστών που παραβιάζουν τον κανονισμό.
Αποφύγετε να ανταποκρίνεστε άμεσα σε αυτόν που δημιουργεί το πρόβλημα, μη τους
προσβάλλετε.
Αγνοήστε αυτούς που δημιουργούν προβλήματα και τοποθετήστε τους στη ‘μαύρη
λίστα’.
Προειδοποίηση: μην κάνετε άσκοπη χρήση της μαύρης λίστας. Για παράδειγμα, δε
μπορείτε να τοποθετήσετε ένα άτομο στη μαύρη λίστα, απλά επειδή ακούει το
κανάλι.
Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν λανθασμένα τη μαύρη λίστα, υπόκεινται στην κρίση
της εταιρείας Midland και στους διαχειριστές της; Αν αυτή η χρήση θεωρείται
ανακριβής, μπορούν να αποκλειστούν μόνιμα.
Με τη βοήθειά σας, οι διαχειριστές μπορούν να υποστηρίξουν μία ευχάριστη χρήση
της CB Talk από όλους τους χρήστες που το χρησιμοποιούν σωστά.

Στην απουσία του διαχειριστή, μπορείς πάντα να επικοινωνείς άμεσα με την εταιρεία
Midland αποστέλλοντας ένα email στο infoapp@midlandeurope.com.
##ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ MIDLAND
H εταιρεία Midland, στη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να διαγράψει (αποκλείσει)
ένα χρήστη από την εφαρμογή είτε προσωρινά είτε μόνιμα.
Παρομοίως, μπορεί να σιγήσει ολόκληρες ομάδες ή κανάλια.

