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## UWAGI OGÓLNE: 

Korzystanie z aplikacji jest dozwolone tylko dla osób powyżej 18 roku życia i podlega 
zatwierdzeniu niniejszego regulaminu, warunków korzystania i polityki prywatności. 
 

## ZACHOWANIE: 

Zawsze bądź uprzejmy, nawet jeśli ktoś ma inne zdanie niż Ty. 

Współpracuj z początkującymi, udzielaj im porad i sugestii w razie potrzeby. 

Używaj racjonalnych argumentów, które sprawią że rozmowa będzie ciekawsza. 

Jeśli nie zgadzasz się z czyimś stwierdzeniem lub pomysłem, pamiętaj, aby 
krytykować pomysły, a nie osobę. 
Odnoś się do wszystkich z szacunkiem, zwłaszcza do kobiet. 

  
Zabronione jest: 
* Ubliżanie , używanie obraźliwego języka, szykanowanie, zachowanie uznane za 
rasistowskie oraz seksistowskie. 
* wstawianie nieodpowiednich lub pornograficznych dźwięków 

* dokonywanie ataków osobistych 

  
## WYBÓR PRAWIDŁOWEJ GRUPY: 

 Grupy są jak pokoje, w których ludzie się spotykają i rozmawiają ze sobą. 

Postaraj się dołączyć do odpowiedniej grupy rozmówców w której tematyka 
odpowiada Twoim upodobaniom. Zachęcaj do wspólnej rozmowy, staraj się aby 
rozmowa była ciekawa. 
Grupy są dla wszystkich, jednak należy szanować tematy rozmów, którymi 
użytkownicy zajmują się w danym momencie. 

Przed dołączeniem do rozmowy należy wysłuchać swoich przedmówców i wybrać 
najbardziej odpowiedni moment. 
 

## Zakaz ujawniania rozmów audio: 



 

 

Nie nagrywaj i nie udostępniaj rozmów w aplikacji CBTalk lub innych mediach 
społecznościowych (takie postępowanie jest sprzeczne z przepisami prawa i podlega 
każe). 
Zabrania się odtwarzania muzyki w grupach i kanałach, niezależnie od tego, czy są 
chronione prawem autorskim 
 
## Zasady używania przycisku PTT: 

Zawsze zostawiaj przerwę przed ponownym naciśnięciem PTT, mów krótko i zwięźle, 
nie monopolizując rozmowy. 
Gdy grupa jest bardzo duża, postaraj się daćszansęwypowiedzipozostałym 
uczestnikom rozmowy. 
Unikaj dialogu z tym samym rozmówcą, jeśli chcesz kontynuować rozmowę z 
konkretnym użytkownikiem, przejdź do innej wolnej grupy lub w tryb kanału 
lokalnego (CH). 
 

## UŻYWAJ ODPOWIEDNIEGO JĘZYKA DLA DANEGO KRAJU 

Każdy kraj ma swoje własne grupy językowe (proszę nie mówić innym językiem) 

  
## GDY ZAUWAŻYSZ PROBLEM: 

Zgłoś to administratorowi, który ma funkcję moderacji i blokowania użytkowników, 
którzy naruszają regulamin. 
Unikaj sytuacji które mogą Cię narazić na zablokowanie, nie obrażaj administratorów 
oraz nie podważaj ich decyzji 
Ignoruj osoby które Cię irytują lub obrażają poprzez dodanie ich do "czarnej liście". 

Z Twoją pomocą administratorzy mogą utrzymać porządek w aplikacji CB Talk, 
poprzez blokowanie osób które nagminnie łamią regulamin. 

W przypadku braku administratora, zawsze możesz kontaktować się bezpośrednio z 
firmą Midland, wysyłając e-mail na adres infoapp@midlandeurope.com. 
 

## OŚWIADCZENIE FIRMY MIDLAND 

Midland, według własnego uznania, może tymczasowo lub na stałe usunąć 
(zablokować) każdego użytkownika aplikacji CB Talk. Podobnie, może również 
wyciszyć całe grupy lub kanały. 
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