
                               

                                                      Bine ati venit pe Forumul Clanului SFINX ! 

        

 

 

                                    Cititi cu atentie aceste reguli.Incalcarea lor poate atrage sanctiuni mergand pana la ban. 

 

 

             :: 1. Reguli Generale - Încalcarea acestor reguli va duce la dezactivarea contului/banIP. 

 

 -Accesul la acest site este un privilegiu, nu un drept, si acesta poate fi revocat pentru orice motiv. 

 -Nu sfidati moderatorii si administratorii  ! Ei folosesc mereu cea mai buna judecata si, cel mai important, sunt mereu 

neutri. 

 -Nu este admisa reclama în comentarii, pe forum, la avatar. 

 -Sunt interzise discriminarile religioase, etnice, rasiale, sexuale etc. în postarile din forum, comentarii, cât si în profilurile 

utilizatorilor. 

 -Este interzisa propaganda simbolurilor care, prin caracterul lor, promoveaza ideologii fasciste, naziste, rasiste ori 

xenofobe. 

 

 

            :: 2. Reguli Generale - Activitatea pe forum si mesajele private 

 

 -Un comportament agresiv pe forum va duce la warning/disable! 

 -Nu deschideti topic pentru a face o cerere. 

 -Nu va bateti joc de topic-urile altor membri (i.e. SPAM). 

 -Nu este permis sa faceti flame (atac verbal si/sau insulta catre alt utilizator) si off-topic (postarea mesajelor care nu sunt 

în aceasi tema cu topicul respectiv). 

 -Nu cereti ca un topic sa fie închis/mutat, totul depinde de moderatori caruia puteti sa-i scrieti. 

 -Fara multi-post, folositi butonul Edit. 

 -Aveti grija ca întrebarile dvs sa fie postate în topic-ul corespunzator. 

 -Comportamentul neadecvat va duce la închiderea contului dumneavoastra. 

 -Fara topic-uri/postari de vânzari/cumparari/schimburi/cautari de personal etc. Nu suntem la mica publicitate. 

 -Este interzisa postarea adreselor de e-mail/ID-urilor/paginilor personale/numerelor de telefon etc. 

 -Nu se permit PM-uri agresive sau continând injurii. 

 -Nu se permit PM-uri cu continut comercial. 



 :: 3. Reguli Generale - Comentarii 

 

    Comentariile ce contin cuvinte fie ele cenzurate sau insulte la adresa unui alt user, nu sunt admise. Nu veti primi un 

warning pt asta, contul dvs va fi închis fara drept de apel! 

     Limba permisa în comentarii: Româna,Engleza 

    Comentariile de prisos vor fi sterse iar dvs atentionat. Asigurati-va ca nu comentati doar de dragul folosirii tastaturii ( 

aici se includ comentariile formate doar din emoticoane ) . 

    Nerespectarea acestor reguli conduc la stergerea requestului si atentionarea dumneavoastra cu atentionare ! 

 

         :: 4. Reguli Generale - Profil. 

 

Puteti pune ce vreti in profil, în afara de: 

 - Link-uri catre alte forumuri/siteuri; 

  -Link-uri sau bannere catre site-uri PTC, MLM (concursuri tip mafiotul,maimu?a,porcu?orul, trimeti 5 lei in plic la 5 

persoane, cine strange mai multe click-uri castiga etc.) 

  -Cuvinte jignitoare aduse la adresa unor useri sau staff-ului. 

  Este permisa reclama cu bun simt, la un site sau activitate proprie, cu conditia sa nu sari calul; daca esti nesimtit, ex. 

postezi comentarii degeaba doar ca sa te afli in treaba -> disable. 

 

        :: 5. Reguli Generale - Avatar. 

 

 Nu folositi imagini cu continut pornografic, religios, fascist, nazist, rasist, xenofob, cruzime fata de oameni si animale sau 

o imagine ce ofenseaza în mod direct un alt user. 

 Fara reclama în avatar, inclusiv promovarea propriului profil (-> disable). 

 

      :: 6. Reguli Generale - Semnatura. 

 

 Nu folositi imagini cu continut pornografic, religios, fascist, nazist, rasist, xenofob, cruzime fata de oameni si animale sau 

o imagine ce ofenseaza în mod direct un alt user. 

 Suma rezolutiilor imaginilor nu trebuie sa depa?easca 155px height (înaltime), iar imaginile sa nu aiba width (latime) mai 

mare de 600px. 

 Fara imagini cu o dimensiune mai mare de 2 MB. 

 Se accepta maximum 5 rânduri de text scrise la un size normal (size 2). 

 Fara reclama în semnatura, inclusiv promovarea propriului profil (-> disable). 

 Încalcarea acestor reguli va duce la mute/disable, în functie de gravitatea faptei. 

 



 Sperand ca totul v-a decurge normal si ca va veti bucura de o experienta placuta si utila pe forumul nostru, va 

uram navigare placuta. 

 

         Administrator workpage.ro 


