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ŽAIDIMO SERVERIS „ SŪNĖNO ŽAIDIMAI “ YRA MINECRAFT PADALINYS PROJEKTE SUNENAS.LT

„SŪNĖNO ŽAIDIMAI“ NUSTATYTA BENDROJI VIDINĖ POLITIKA
„Asmuo, prisijungdamas į „Sūnėno Žaidimai“ serverį, sutinka su nustatytomis bendrosiomis taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis
bei supranta, jog nesilaikydami apačioje esančių punktų gali būti nubaustas pagal nusižengimo rimtumą.“

Bendrosios „Sūnėno žaidimai” nustatytos taisyklės:
1. Gerbti kitus esančius žaidėjus. (keiksmažodžiai, rasizmas, informacijos nutekinimas ir
grasinimai netoleruojami)
1.1 Draudžiama griežtai skelbti žaidėjų privačią informaciją.
(jeigu piktybiškai nutekinama asmens informacija, rekomenduojame tai pranešti
administracijai, jog būtų imtasi veiksmų)

1.2 Draudžiama skelbti žaidėjo IP Adresą.
1.3 Draudžiama skelbti apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją,
galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo.
1.4 Draudžiama dezinformacija, kuria sąmoningai arba nesąmoningai siekiama
suklaidinti, pateikti klaidinga informacija žaidėjams.
1.5 Griežtai draudžiamas rasizmas.
1.6 Tyčiojamasis priskaitomas prie neapykantos skatinimo.
2. Draudžiama bet kokia nesusijusi su projektu reklama.
2.1 Punktui (2.) taikomos išimtys Youtube, Twitch platformose vykstančioms
transliacijoms "Sūnėno Žaidimai" serveryje.
3. Draudžiama apsimetinėti kitais asmenimis.
4. Griežtai draudžiama naudoti bet kokias palengvinančias žaidimui konfigūracijas,
„Minecraft“ klientus, kurie suteiktų jums pranašumą.
4.1 Palengvinančių programų ar įskiepių turėjimas kompiuteryje neatleidžia nuo
atsakomybės, nors ir tuo metu asmuo jų nenaudoja.
4.2 Macro’sai ir autoclick’eris taip pat yra priskiriamas prie palengvinančių
žaidimą modifikacijų.
4.3 Gavus laikiną blokaciją už pelytės modifikaciją (viršitą CPS kiekį) yra
priskiriama prie palengvinančių modifikacijų. Remiantis lygybę kovose serveryje yra
nustatyta maksimali legali riba iki 18-20 CPS. Taip pat nerekomenduojama naudoti
drag/butterfly click. Už juos gavus blokacija nuo anticheat administracija neatsako.
5. Turint suteiktas papildomas privilegijas, draudžiama piktnaudžiauti jų galimybėmis,
trukdyti, bei gadinti kitiems žaidėjams žaidimo kokybę.

6. Projekto administracija turi teisę nepateikti informacijos žaidėjui ar nenurodyti
priežastį, kodėl buvo uždrausta prisijungti į "Sūnėno Žaidimai" serverį.
6.1 Administracija, moderatoriai pasilieka teisę blokuoti įtartinus žaidėjus, kurie
galimai naudoja palengvinančias programas arba susilaukia daug pranešimų (report'ų).
6.2 Nevykdant administracijos patikros nurodymų dėl žaidėjo gerovės patikrinimo
(neleistinų kliento modifikacijų), neginčijamai paskelbiamas jūs kaltu ir gaunate
atitinkama bausmę.
6.3 Taip pat administracija pasilieka teisę blokuoti, atimti galimybę prisijungti į
serverį nepatikusiems asmenims su nurodyta priežastimi “nepageidaujamas asmuo
projekte” ar “nepageidaujamas asmuo serveryje”.
7. Draudžiama naudotis serverio klaidomis (bug'ais). Privalote pranešti klaidą. Už
solidžią klaidą atsidėkosime.
7.1 Už piktybišką klaidų naudojimą, jų platinimą būsite nubaustas be galimybės
užginčyti bausmę.
8. Serveryje draudžiamas NSFW (N18) turinys. Bet koks nepadorus statinys, žaidėjo
išvaizda, apsiaustas turintis N18 turinio yra draudžiami. Už šios taisyklės pažeidimą
būsite baudžiamas blokacija be įspėjimo.
9. Administracija pasilieka sau nenuginčijamą teisę keisti projekto vidinę politiką.
9.1 Jei konkrečios taisyklės pažeidimo metu nėra įrašytos į bendrąją vidinę
politiką, administracija nusprendžia nusižengimo rimtumą atitinkamai pagal savo
nuožiūrą.
9.2 Bet koks sprendimas priimtas administracijos, nėra ginčijamas, be konkrečių
įrodymų.
10. Draudžiama ko-operatyviai žaisti (angliškai: teaming) žaidimuose, kuriuose yra
nustatytas tam tikras sąjungininkų limitas. Už šio punkto pažeidimą yra blokuojama iš
serverio nuo 1 valandos iki 24 valandų.
11. Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

BENDRASIS SUPRATIMAS PROJEKTO „SŪNĖNO ŽAIDIMAI”
Šis projektas yra laisvalaikio (mini žaidimų) stiliaus serveris, kurio tikslas – sukurti kokybišką
laisvalaikio aplinką, bei formuoti vieningą ir aktyvią įvairaus amžiaus žmonių bendruomenę,
mėgstančius minecraft žaidimą. Čia rasi įvairių įdomybių, bei smagių ir unikalių žaidimų
minecraft platformoje. Išties, mums labai svarbi jūsų nuomonė, pastebėjimai, bei idėjos, todėl
visada galėsite prisidėti prie žaidimų tobulinimų, bei jų vystymosi. Taip pat nepropaguojame
pay-to-win scenarijaus, todėl visus žaidimų perk'us galite įsigyti ir už žaidimo gaunamus
kreditus. (kosmetika neįeina).

„SŪNĖNO ŽAIDIMAI“ NUSTATYTA BENDROJI RĖMĖJŲ POLITIKA
Serveris yra nesiekiantis pajamų. Jeigu žaidžiantysis žaidėjas mano, jog viską darome į gerąją pusę,
geranoriškai savo noru, niekuo neverčiamas gali paremti mūsų nuomojamą hostingą (virtualų serverį).
Pajamos keliauja tiesiai į registruota paskyrą tiekėjų sistemoje. (https://dovana.iv.lt/sunenaslt). Tų
pinigų išgryninti nėra įmanoma, lėšos panaudojamos žaidimo serverio nuomos pratęsimui. Už šį
geranorišką poelgį mes atsidėkojame žaidimo serveryje privilegijomis, kurios yra draugiškos EULA, bei
nesukelia pay-to-win (perki ir laimi) scenarijaus.

12. Asmeniui parėmusiam serverį (hostingą) suteikiamos papildomos kosmetinės
privilegijos, kurios nesuteikia pay-to-win scenarijaus.
13. Privilegijos už rėmimą uždedamos per 48 valandų laikotarpį, kadangi mes
nerenkame pajamų sau ir neturime automatizuotos sistemos. Visos lėšos keliauja į
serverio nuomos tiekėjų svetainės registruotos paskyros balansą.
14. Pinigai už rėmimą nėra grąžinami.
15. Asmuo, paremdamas serverį (įnešdamas pajamas į hostingo balansą per
https://dovana.iv.lt/sunenaslt) sutinka su nustatytomis bendrosiomis rėmėjų taisyklėmis,
bei sąlygomis, įsipareigoja laikytis bendrų "Sūnėno Žaidimai" taisyklių bei supranta, kad
pažeisdamas taisykles gali prarasti suteiktas papildomas privilegijas, kurios
nesuteikia pay-to-win scenarijaus ir yra draugiškos EULA.
16. Suteikti žaidime rangai (tai yra suteiktos papildomos privilegijos) į kitus žaidimo
vartotojus nėra perkeliamos, jeigu įsigijote privilegijas ant vieno vartotojo, tačiau
nusprendėte, jog norite žaisti ant kito, galimybės tai padaryti nėra. Visados remdami
nuspręskite ar nežadate keisti slapyvardžio artimiausias 30 dienų.
17. Asmuo remdamas serverį privalo būti susipažinęs su bendrosiomis serverio
taisyklėmis ir rėmimo nustatytomis sąlygomis. Jeigu asmuo tai nėra padaręs,
žaidimų serveris neatsako už bet kokius serverio žaidėjo atliktus veiksmus, bei
priimtus administracijos veiksmus dėl žaidėjų gerovės užtikrinimo. Taip yra
kadangi asmuo, vien užsiregistruodamas/prisijundamas į serverį sutinka šiomis
visomis taisyklėmis ir sąlygomis. Informacija apie serverio taisykles ir sąlygas
asmeniui yra perduodama vos prisijungus į serverį, tačiau neprisijungus prie
žaidėjo paskyros.

