Glazurnicy.pl - profesjonalne doradztwo - grupa dyskusyjna na portalu Facebook pod naszym patronatem

"Glazurnicy.pl - profesjonalne doradztwo" to nowa, zamknięta grupa dyskusyjna obsługiwana
przez portal www.facebook.com, która działa pod naszym patronatem i służy do rozwiązywania
problemów oraz uzyskiwania informacji związanych z branżą glazurniczą. Jeżeli macie jakieś
pytania, Rzeczoznawcy oraz fachowcy rekomendowani przez PZP postarają się Wam pomóc.
Otrzymacie od nich tylko merytoryczne odpowiedzi. Zapraszamy!

https://www.facebook.com/groups/1772453936405550/
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Słuchając Waszych opinii oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu, dajemy Wam szansę na
doradztwo specjalistów w dziedzinie glazurnictwa. Naszymi kluczowymi zadaniami będą:
pomoc w odnalezieniu odpowiedzi na nurtujące Was pytania branży glazurniczej, szukanie
właściwych rozwiązań budowlanych w Waszej codziennej pracy, podsuwanie innowacyjnych
metod i sposobów na prawidłowe wykonanie prac glazurniczych. Grupa pod patronatem
Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy.
Grupa dyskusyjna służy do uzyskania informacji na tematy związane z branżą glazurniczą.
Osoby tworzące grupę, kierują się ideą wzajemnej pomocy, rekomendowania, wskazywania
prawidłowych wyjść z zawiłych dla innych członków sytuacji, podsuwania pomysłów, rozwiązań
glazurniczych zagadek i dzielenia się własnym doświadczeniem. W grupie zabrania się
wstawiania zdjęć w celu autoreklamy oraz postów nie związanych z główną tematyką.

ADNOTACJA:
Grupa wyłącznie dla Wykonawców. Jeżeli Administratorzy grupy mają wątpliwości, czy osoba
prosząca o dołączenie do niej, pracuje w branży, wysyłana zostaje wiadomość (tok weryfikacji)
z prośbą o potwierdzenie wykonywanych prac budowlanych lub wykończeniowych.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z: Paulina Pzp

REGULAMIN GRUPY: GLAZURNICY.PL – PROFESJONALNE DORADZTWO
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§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy zamkniętej grupy dyskusyjnej Glazurnicy.pl – profesjonalne
doradztwo obsługiwanej przez portal www.facebook.com.
2. Grupa dyskusyjna służy członkom oraz moderatorom do uzyskania informacji na tematy
związane z branżą glazurniczą. Osoby tworzące grupę, kierują się ideą wzajemnej pomocy,
rekomendowania, wskazywania prawidłowych wyjść z zawiłych dla innych członków sytuacji,
podsuwania pomysłów, rozwiązań glazurniczych zagadek i dzielenia się własnym
doświadczeniem.
3. Za funkcjonowanie grupy dyskusyjnej odpowiedzialni są Administratorzy i Moderatorzy grupy.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem organem decyzyjnym są
Administratorzy.

§ 2.
Zasady wysyłania wiadomości / wstawiania postów

1. Użytkownicy grupy dyskusyjnej wysyłający wiadomości w grupie, potwierdzają fakt
zapoznania się z niniejszym regulaminem, obowiązującą etykietą i opisem grupy oraz akceptują
te przepisy poprzez dołączenie do grupy.
2. Autor wiadomości odpowiada za jej treść, tak jak za każdą inną wypowiedź publiczną.
3. Wysyłane wiadomości, wstawiane posty oraz komentarze powinny ograniczyć się do tych,
które:
a) pomogą pytającemu,
b) nie będą odbiegać od głównego wątku,
c) będą kulturalne, z szacunkiem do innych członków, bez użycia wulgaryzmów i słów
powszechnie uznawanych za obraźliwe – taktowe zachowanie świadczy o Twoim wizerunku,
d) jeżeli mają być krytyką, niech będą krytyką konstruktywną – nie złośliwą.
4. Administrator reprezentujący Polskie Zrzeszenie Płytkarzy ma prawo do promocji
organizowanych przedsięwzięć, jednakże muszą to być szkolenia ściśle związane z branżą
budowlaną, które pozwolą na podniesienie kwalifikacji uczestnikowi i zdobycie wiedzy w
poruszanym zagadnieniu.

§ 3.
Treści niedozwolone
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1. Zabrania się wysłania wiadomości zawierających:
a) spam,
b) treści mogące uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z komputera (np. wirusy, łańcuszki) lub
wywołać szkodę,
c) treści, które w jakikolwiek sposób łamią prawo lub niniejszy regulamin grupy dyskusyjnej,
d) treści, które budzą odrazę, bądź naruszają dobra osobiste użytkowników grupy lub osób
trzecich,
e) reklamy, autoreklamy, zdjęcia własnych realizacji w celu promowania,
f) informacje i oferty sprzedaży wszelkiego rodzaju sprzętów, narzędzi, usług, nieruchomości,
materiałów budowlanych i innych.
2. Nadawcy, którzy łamią postanowienia ust. 1, mogą zostać usunięci z grupy dyskusyjnej oraz
pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Wiadomości i/lub osoby je wysyłające, o
których mowa w ust. 1 zostają usunięte z grupy dyskusyjnej.
3. Osoby i ich komentarze, które nie są rzeczowe i pragmatyczne, mogą zostać usunięte z
grupy dyskusyjnej bez podawania przyczyny.
4. Usuwane wiadomości nie są archiwizowane. Informacja o usunięciu wiadomości nie będzie
ogłaszana w grupie dyskusyjnej.

§ 4.
Administratorzy i Moderatorzy

1. Administratorami i Moderatorami są osoby, które założyły grupę dyskusyjną oraz osoby przez
nie wskazane: Marek Jabłoński, Izabela Nowacka, Paulina Hrynkiewicz oraz Piotr Hrynkiewicz i
Jacek Jeżak.
2. W uzasadnionych przypadkach Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do usuwania
wiadomości, które nie są zgodne z niniejszym dokumentem oraz do usunięcia użytkownika,
który nie przestrzega zasad regulaminu, z grupy dyskusyjnej.
3. Administratorzy i Moderatorzy pracują społecznie. Nie mają obowiązku czytania wszystkich
wiadomości pojawiających się w grupie dyskusyjnej.
4. Administratorzy i Moderatorzy mogą ostrzec lub usunąć użytkownika z grupy dyskusyjnej po
otrzymaniu informacji o złamaniu regulaminu lub z własnej inicjatywy.
5. Obowiązkiem Administratorów i Moderatorów jest sumienne rozpatrywanie spraw zleconych
przez członków grupy dyskusyjnej.
6. Administratorzy i Moderatorzy upoważniają do rzeczowych i fachowych wypowiedzi oraz
pomocy w rozwiązywaniu glazurniczych problemów rzeczoznawców Polskiego Zrzeszenia
Płytkarzy.
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