Regulamin forum dyskusyjnego portalu crossdressing.pl
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Forum jest częścią portalu crossdressing.pl.
Dostęp do forum mają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Nowe wpisy mogą wprowadzać
wyłącznie użytkownicy zarejestrowani, po zalogowaniu się do portalu crossdressing.pl.
Uczestnik forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Redakcja crossdressing.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez
uczestników na łamach forum.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach forum treści sprzecznych z prawem,
wzywających do nienawiści, czy też propagujących przemoc.
Na forum zabrania się także umieszczania jakichkolwiek treści pornograficznych oraz czysto
erotycznych.
Przekazy o treści reklamowej mogą być umieszczane wyłącznie w dziale Ogłoszenia, pod warunkiem
że dotyczą produktów lub usług dla środowiska osób transpłciowych. Reklamy budzące wątpliwość co
do ich rzetelności, bądź wielokrotne reklamy tych samych produktów lub usług będą usuwane z forum.
Forum jest moderowane. Moderacja ma przede wszystkim na celu wyeliminowanie z forum wpisów
napastliwych lub obraźliwych oraz ograniczenie uciążliwości użytkowników nadużywających forum.
Ocena wpisów dokonywana jest subiektywnie przez moderatora forum.
Moderator, wg swojego uznania, może w dowolnym momencie usunąć wybrane wpisy z forum lub
zablokować uczestnictwo w forum w stosunku do wybranych użytkowników. Moderator nie ma
obowiązku informować o przyczynie odrzucenia wpisu lub zablokowania użytkownika.
Uczestnicy forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach forum wyrażają zgodę
na publikowanie tych treści.
Wpisy zaakceptowane przez moderatora nie będą usuwane nawet na wyraźną prośbę ich autorów.
Jedynie w wyjątkowych sytuacjach moderator może usunąć niektóre wpisy na prośbę ich autora.
Moderator ma prawo zamknąć wybrany wątek na forum poprzez zablokowanie możliwości dodawania
kolejnych wpisów do tego wątku.
Wpisy nowych użytkowników podlegają kwarantannie i są widoczne dopiero po ich zaakceptowaniu
przez moderatora. Oczekiwanie na akceptację może w skrajnych przypadkach trwać nawet kilka dni.
Koniec okresu kwarantanny ustala indywidualnie moderator.
W wyjątkowych przypadkach moderator może poddać kwarantannie wpisy dowolnego użytkownika.
Regulamin wchodzi w życie od momentu jego opublikowania. Redakcja crossdressing.pl zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Takie zdjęcia na pewno nie zostaną zaakceptowane:

Nie widać całej
Widać goły tyłek!
sylwetki

Zdjęcie w
bieliźnie

Nie widać twarzy
na zdjęciu
portretowym

To nie jest zdjęcie
Nie widać całej
właściciela
sylwetki
profilu

Zdjęcie
niewyraźne

Zdjęcie w
bieliźnie

Zdjęcie
fetyszystyczne

Widać bieliznę

Golizna na
zdjęciu

To nie jest zdjęcie
właściciela
profilu

