REGRAS DE CONDUTA
REGRAS GERAIS DE CONDUTA EM CHAT DE SERVIDORES, REDES SOCIAIS E APP’S DE
COMUNICAÇÃO OFICIAIS E PÚBLICOS DA LIGA
Art.1º DESRESPEITO /OFENSAS /XENOFOBIA/ HOMOFOBIA, FLOOD E OUTROS.
A *MODERAÇÃO EFETUARÁ ADVERTÊNCIAS, PUNIÇÕES E ATÉ BANIMENTO EM CASO DE:
I –Desrespeito, ofensas, xingamentos e discussões com outros jogadores e/ou membros da STAFF.
II –Racismo, Homofobia, Xenofobia, crimes de ódio ou qualquer outro tipo de preconceito não serão
tolerados dentro do CHAT do jogo ou espaços de comunicação oficiais.
III - FLOOD, ou qualquer outro tipo de repetição, mensagens automáticas ou atos que atrapalhem o
chat (incluindo flood de tpa ou conversa privada dentro dos servidores).
IV – Spam, correntes e informações de outros servidores que não sejam os nossos.
V - Linguagem vulgar, pornográfica, conversa inapropriada, conteúdo sexual, violento ou ILÍCITO.
VI – JOGADOR SE PASSAR POR ADMINISTRADOR, MODERADOR OU QUALQUER OUTRO MEMBRO DA
STAFF
VII - APOLOGIA A CRIMES DE ÓDIO, FACÇÕES, VIOLÊNCIA USO DE DROGAS OU QUALQUER OUTRA
COISA ILÍCITA PELA CF E CC BRASILEIRO
VIII – Criar denúncias falsas dentro dos nossos servidores para denegrir a imagem de outro jogador
e, consequentemente, atrapalhá-lo em seu jogo é um ato GRAVE e punível.
TERMOS DE CONDUTA NO WHATTSAPP E SKYPE
1) A comunidade chama LigaGame porque envolve outros jogos e servidores; também não é só de
um game específico, embora você tenha conhecido através de determinado servidor de jogo.
2) A staff postará comunicados dos servidores e avisos, promoções de jogos de diversas
plataformas, artigos e vídeos de ciência, tecnologia, séries, filmes e humor.
3) Os usuários são livres para postar e conversar sobre games, filmes, séries e humor, avisar de
quedas do server, hacks ou problemas de conexão e suporte.
4) Todos os parágrafos do artigo acima devem ser seguidos.
5) Se for youtuber pode postar seus vídeos à vontade, contanto que seja pertinente aos temas
"games, filmes, séries e humor" e não seja relativo à servidores ou sites de terceiros (que não
pertencem à Liga).
6) Peça autorização a administração para divulgar QUALQUER SITE ou youtube que não seja da
categoria prevista no item 5.
A *MODERAÇÃO ORIENTARÁ, ADVERTIRÁ E PUNIRÁ RIGOROSAMENTE OS INFRATORES.
*moderação
s.f. Ação ou efeito de moderar ou moderar-se. Atitude de continuar na medida exata.
Comportamento ou característica de quem evita excessos; comedimento. Que demonstra prudência.
pl. moderações.
(Etm. do latim: moderationis)
moderador
mo.de.ra.dor
adjetivo
1) Aquele que modera, diminui, tempera ou atenua
2) Pessoa que dirige ou orienta uma mesa-redonda ou reunião similar

Este documento é parte integrante do site Ligagames Brasil e seus servidores http://liga.ga - http://jurassicark.liga.ga e
http://newcraft.liga.ga

