
REGULAMIN 
korzystania z serwisu zstib.edu.pl 

należącego do Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku 
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Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego czyli 

usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu zstib.edu.pl 

Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych w serwisie, wyraża zgodę na postanowienia 

niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 
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Komentarze mogą być dodawane przez każdego zalogowanego użytkownika, który jest pracownikiem 

lub uczniem szkoły. 

Komentarze na kontach uczniowskich będą włączane dopiero po zweryfikowaniu autentyczności 

konta przez pracownika szkoły. 

Komentarz pojawi się na stronie od razu, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie w sposób automatyczny 

zakwalifikowany jako spam lub komentarz do moderacji. 

Ostatecznie o publikacji lub usunięciu komentarza decydują pracownicy szkoły. 

W celu odpowiedzi na wybrany komentarz administracja sugeruje używanie przycisku „Odpowiedz”. 
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Autorzy bloga zachęcają do dyskusji i polemiki na tematy związane z tematyką zamieszczanych 

postów. 

Dyskusja musi odbywać się z zachowaniem powszechnie panujących zasad kultury, dobrych manier i 

innych ogólnie dopuszczalnych zasad społecznych. 

Należy przestrzegać następujących reguł: 

 komentarz w miarę możliwości powinien być rzeczowy, 

 staramy się nie przekraczać granicy między ironią, tonem prześmiewczym a świadomym 

prowokowaniem do kłótni, 

 staramy się pisać w miarę poprawną polszczyzną, w sposób logiczny i zrozumiały, 

 nie wprowadzamy wątków zupełnie nie związanych z tematyką postu, 

 nie zamieszczamy kilku komentarzy naraz, 

 komentarze powinny być w miarę możliwości zwięzłe, niezbyt długie, niezniechęcające swymi 

rozmiarami do ich lektury. 
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Autorzy bloga zastrzegają sobie prawo do nie publikowania komentarzy, bez podania przyczyny. 

Moderatorzy bloga oraz pracownicy szkoły zastrzegają sobie prawo do usuwania komentarzy: 

 zawierających wulgaryzmy; 

 obrażających autorów bloga, czytelników, komentujących lub inne osoby; 

 obrażających jakakolwiek grupę społeczną, wyznaniową, etniczną; 

 będących spamem (wielokrotne powtarzanie tej samej lub podobnej treści); 

 celowo wprowadzające czytelników w błąd; 

 pozbawionych logicznej treści; 

 w których nadużywana jest pisownia wielkimi literami (z włączonym Caps Lockiem); 

 w sposób bezpośredni naruszających przepisy polskiego prawa; 

 naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne, prezentujących treści społecznie 

szkodliwe; 

 umieszczonych przez użytkowników materiałów stanowiących własność i chronione prawem 

dobra osób trzecich; 

 stanowiące treści reklamowe i/lub promocyjne. 


