ALTA D’USUARIS
Un cop registris el teu nom d’usuari mitjançant el teu correu electrònic
rebràs en aquest una contrasenya amb la qual podràs accedir a
www.basquetdespi.com com usuari identificat.
Un cop identificat podràs participar en el contingut de la nostra web,
igual que ho pots fer a xarxes socials com Facebook, Twitter, etc., fent
comentaris a les diferents noticies, cròniques i publicacions que hi
apareguin.
A més de text i podràs adjuntar fotografies de diferents activitats, partits i actes del nostre club.
Per tal de mantenir un bon ambient i ordre dins de la nostra web caldrà que llegeixis amb atenció les següents normes
de participació. Si ús plau, compleix-les, i si tens cap dubte amb algun dels moderadors de la web a través de la secció
Contacte de la mateixa.

NORMES DE PARTICIPACIÓ
La web compta amb moderadors que vetllen pel compliment de les normes de participació dels usuaris de la web.
Tots els missatges seran revisats abans per aquests moderadors abans de la seva publicació. No seran publicats aquells
missatges que:



Incompleixin les següents normes.
El contingut del quals no estigui relacionat amb l’objectiu de la nostra web.

L’objectiu es la participació online dels diferents usuaris que participen del nostre club així com les activitats que
realitza.
Caldrà que els nous missatges, a mode de comentari, vagin allotjats a la noticia, crònica i/o esdeveniment més adient
per fer-ho. Els moderadors es reserven en dret de moure un comentari cap al lloc que considerin més adient.
S’han d’observar bones maneres i respecte a l’hora d’expressar-se. No es publicaran missatges que:






Continguin missatges publicitaris.
Continguin insults o un llenguatge blasfem o obscè, així com dirigits a desqualificar a persones, col·lectius i/o
institucions.
Continguin continguts terroristes o de caràcter pornogràfic.
Continguin de manera il·lícita informació, programes o multimèdia amb lleis internacionals d’autoria i/o
protecció intel·lectual.
Continguin dades personals de tercers.

Per últim procureu que la vostra expressió sigui clara, escrivint de forma organitzada, amb
sentint, vigilant l’ortografia i que sigui de fàcil lectura per la resta d’usuaris. No utilitzeu
MAJÚSCULES ja que segons les convencions acceptades a Internet, és cridar.
Recordeu que tots els missatges poden ser moderats abans de la seva publicació així com
eliminats en qualsevol moment per
part dels moderadors.
Les faltes sobre aquestes normes poden comportar la baixa de l’usuari a la nostra web.

