
§ 1. Zasady ogólne 
 
1.1. Rejestracja na serwerze pokemania.pl jest równoznaczna z przeczytaniem 
oraz zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 
 
1.2. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania. 
 
1.3. Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu może wiązać się z nałożeniem kary na użytkownika. 
 
1.4. Właściciel serwera może zmienić treść regulaminu bez podania przyczyny 
 

§ 2. Rejestracja oraz konta użytkownika 
 
2.1. Nick nie może zawierać słów (lub ich odmian) wulgarnych, obraźliwych, reklamujących 
inne strony lub serwery, rasistowskich lub nawiązujących do pornografii. 
 
2.2. Każdy użytkownik może posiadać jedno aktywnie grające konto. 
 
2.3. Zakazuje się tworzenia dodatkowych kont, mających na celu zyskanie przewagi nad pozostałymi 
graczami. 
 
2.4. Jeżeli użytkownik chce zmienić swój nick, musi ten fakt zgłosić do właściciela serwera. 
 
2.5. Zakazuje się tworzenia kont w celu podszywania/wyśmiewania użytkowników. 
 
2.6. Jeżeli na naszym IP gra więcej niż jedna osoba, należy to zgłosić właścicielowi serwera. 
 

§ 3. Chat ogólny 
 
3.1. Zakazuje się używania wulgaryzmów, obrażania, prowokowania, celowego zaczepiania innych 
użytkowników. 
 
3.2. Zakazuje się pisania wielokrotnie tej samej lub podobnej wiadomości, w krótkich 
odstępach czasu. 
 
3.3. Zakaz floodowania na chacie. 
 
3.4. Na chacie obowiązuje zakaz reklamowania, zachęcania na przejście na inne serwery Discord 
jak i serwerów Minecraft, które nie należą do pokemania.pl. 
 
3.5. Zakazuje się używania skrótów mogących zostać odebranych jako prowokacyjne lub obraźliwe. 
 
3.6. Zakazuje się podszywania pod innych użytkowników/administrację. 
 
3.7. Zakazuje się tworzenia wiadomości, w sposób jakoby wysłał je serwer lub inny użytkownik. 
 

§ 4. Prywatne wiadomości 
 
4.1. Zakazuje się podszywania pod innych użytkowników/administrację. 
 
4.2. Zakazuje się reklamowania, zachęcania na przejście na inne serwery zarówno głosowe Discord 
jak i serwerów Minecraft, które nie należą do pokemania.pl. 



 
4.3. Administracja ma wgląd do PW tylko w szczególnych przypadkach, nie jest ono 
nadzorowane pod względem punktów w paragrafie trzecim. 
 

4.4. Moderator może nałożyć karę w przypadku otrzymywania obraźliwych wiadomości 
lub natarczywego spamu. 
 

§ 5. Przedmioty i gracze 
 

5.1. Administracja nie ma obowiązku oddawać przedmiotów w przypadku nieznacznego błędu po 
stronie serwera. 
 

5.2. Zakazuje się proszenia administracji o przedmioty, teleportację, unbany etc. 
 

5.3. Zakazuje się zostawiania postaci na automatycznym łowieniu, automatycznym 
kopaniu, automatycznym expieniu i innych automatycznych czynnościach (Chyba, że 
jesteśmy przy komputerze i jesteśmy w stanie odpisać lub zareagować na teleportację). 
 

5.4. Skiny nie mogą być wulgarne, obraźliwe dla innych, rasistowskie, nawiązujące do pornografii 
lub niespójne z polskim prawem. 
 

5.5. Budowle nie mogą być wulgarne, obraźliwe dla innych, rasistowskie, nawiązujące do 
pornografii lub niespójne z polskim prawem. 
 

5.6. Gracz świadomie wykorzystujący błąd serwera lub gry, może zostać ukarany. Za zgłoszenie błędu 
może zostać przyznana nagroda w zależności od stopnia zagrożenia owego błędu. 
 

5.7. Maszyny, które powodują lagi - spadki TPS, zostaną usunięte a osoby je tworzące zablokowane. 
 

5.8. Nazwa pokemona nie może być wulgarna, obraźliwa, reklamująca inne strony lub serwery, 
rasistowska lub nawiązująca do pornografii. 
 

5.9. Zakaz specjalnego bugowania Pokemonów w celu zyskania przewagi. 
 

5.10. Zakazuje się celowego niszczenia terenu oraz utrudniania gry w okolicach czyjejś działki. 
 
5.11. Zabrania się handlu przedmiotami oraz pokemonami na serwerze, za realne waluty oraz ich 
zamienniki. 
 
5.12. Zabrania się biernego uczestnictwa w walkach z pokemonami na lokacjach lub legendami.  
 
 

§ 6. Postanowienia końcowe 
 

6.1. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w regulaminie będą rozpatrywane w 
sposób indywidualny przez administrację pokemania.pl 
 

6.2. Administracja ma prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili. 
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