Kodex uživatele a diskutujícího
1. Tento Kodex uživatele a diskutujícího (dále také Kodex) slouží k úpravě chování uživatel/ů
a diskutující/ch (dále také Uživatel nebo Uživatelé) na Internetových stránkách
www.odivadle.cz (dále také Internetové stránky).
2. Diskuze na Internetových stránkách slouží k věcné a slušné diskuzi na téma článku, pod
kterým se nacházejí.
3. Uživatelé se takové diskuze účastní dobrovolně a svoji účas se zavazují dodržovat tento
Kodex, a to v jeho právě aktuální verzi, která je uveřejněna na Internetových stránkách.
4. Uživatelé se zavazují svým chováním a diskuzními příspěvky zejména:
a. Dodržovat platné zákony České republiky a další veřejnoprávní normy platné na
území České republiky.
b. Zdržet se jakýchkoliv rasis ckých a xenofobních útoků, útoků pro národnostním,
náboženským, sociálním nebo jakýmkoliv jiným skupinám.
c. Dodržovat obecně uznávané normy slušnos , vyhýbat se osobním útokům a urážkám,
nepoužívat vulgarismy a nesnažit se svými příspěvky ponižovat ostatní diskutující.
d. Psát své příspěvky věcně tak, aby se vztahovaly vždy k danému tématu článku
a diskuze.
5. Je zakázáno, aby se Uživatelé snažili zvýraznit své příspěvky na úkor ostatních nevhodnými
grafickými prvky, např. psaním velkým písmem, používáním neodůvodněného množství
vykřičníků, apod.
6. Je zakázáno spamování diskuze, tedy opakované vkládání stejných příspěvků nebo
příspěvků s velmi podobným obsahem.
7. Je zakázáno, aby Uživatelé ve svých příspěvcích odkazovali na nevhodné webové stránky
nebo aby svými příspěvky podporovali jakékoliv komerční produkty a služby.
8. Provozovatel Internetových stránek si vyhrazuje právo kontrolovat obsah diskuzí za
pomoci svých moderátorů a v případě porušení tohoto Kodexu závadné příspěvky
z diskuzí odstraňovat, a to zcela dle jeho uvážení.
9. V případě zvlášť závažného porušení tohoto Kodexu si provozovatel Internetových stránek
vyhrazuje právo zakázat Uživateli přístup do diskuzí na Internetových stránkách, a to
v jakémkoliv časovém rozsahu, včetně trvalého zákazu.
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