Regler og sanksjoner
Alle brukere av Scoutlink må til enhver tid følge reglene. Under her vil du
finne våre regler, litt om hvilke konsekvenser det kan få om du bryter disse
- samt hvordan du kan klage.
For mer informasjon om hvordan du holder deg trygg på nettverket vårt,
besøk www.scoutlink.net/safety .
Vær oppmerksom på at din bruk av ScoutLink sine nettjenester er
underlagt våre retningslinjer for personvern.

Regler
1. Følg alltid speiderloven
2. Ikke del/send upassende innhold
3. Ikke oversvøm, spam eller misbruk tjenesten
Dette inkluderer gjentatte ganger å sende den samme teksten, eller å sende tilfeldige
tegn/ord som ikke gir mening.

4. Uautoriserte Boter er ikke tillatt på nettverket
5. Følg sikkerhetsinformasjonen vår og ikke
informasjon

del

personlig

Dette inkluderer etternavn, telefonnummer, personlig e-postadresse, personlige sosiale
medier eller annet som kan identifisere deg

6. Brukere eller frivillige over 18 år har ikke lov til å samhandle
med mindreårige (under 18 år) brukere via private meldinger
De kan bare samhandle på offentlige/overvåkede (2 eller flere operatører) kanaler.

Det er ikke mulig for våre regler å dekke alle eventualiteter. Vi stoler på at
operatørene våre bruker deres skjønn, så vel som deres sunne fornuft når
de håndterer problemer. Dette er grunnen til at vi krever at du følger
instruksjonene fra våre operatører. De er nemlig her for å holde deg trygg.

Ekstra regler for TeamSpeak
I tillegg til reglene ovenfor, er det ekstra regler som gjelder for våre
TeamSpeak brukere:
● Ikke vær inaktiv på serveren i mer enn 30 minutter
● Ikke kringkast lydfiler eller ha musikk i bakgrunnen

Ekstra regler for Minecraft
I tillegg til reglene ovenfor, er det ekstra regler som gjelder for våre
Minecraft-brukere:
● Å bevisst ødelegge eller stjele andre spilleres arbeid er ikke
tillatt. Hvis du ikke har bygget eller samlet det, er det ikke ditt å
endre eller stjele
● Hackede klienter, mods som tilbyr ekstra funksjonalitet og gir en
urettferdig fordel er ikke tillatt. Det samme gjelder bruk av bugs
eller glitcher for din eller andres vinning. Optifine, shaders og
teksturpakker som ikke endrer funksjonalitet er tillatt. Hvis du er
i tvil, spør Minecraft-teamet
● Rreklame for, eller annonsering av andre tjenester, spill eller
servere er ikke tillatt
● Kontoer og/eller gjenstander og penger i spillet skal aldri byttes
mot gjenstander, penger eller tjenester fra det virkelige liv
● Upassende/seksuelle/eksplisitte brukernavn, skins, builds og
lignende er ikke tillatt
● Ikke gi bort plasseringen eller rollen til andre spillere i minispill
som varulv. Ingen lagspilling i minispill som ikke har den
funksjonaliteten innebygd. Det er urettferdig for alle
● Kontoen din er ditt ansvar. Hold brukernavnet og passordet ditt
trygt. Det er også forbudt å bruke tjenester for å få tilgang til
andre kontoer du ikke har kjøpt

● Det er forbudt å bygge 1×1-stier og 1×1-tårn
● Hold redstone og mob counter så lavt som mulig. De er
ressurskrevende for serveren. Hvis du lager noe som bruker mye
av dette, spør Minecraft-teamet om tillatelse først

Sanksjoner
Kick
Du har blitt sparket fra #kanalnavn av operatørnavn
(Spamming/oversvømme kanalen. Se scoutlink.net/regler)
Dette betyr at en operatør (også kjent som moderator eller 'op') har fjernet
deg fra kanalen av en spesifisert grunn. Et kick er ikke permanent, og du
vil kunne gå tilbake til kanalen. Du bør forsikre deg om at du vet hva du
gjorde galt før du returnerer, eller les reglene på nytt og/eller spør
operatøren som sparket deg ut.

Ban
Cannot join #channel-name (You are banned)
Hvis du fortsetter å bryte reglene etter å ha blitt sparket, vil dette resultere
i utestengelse fra kanalen. Dette brukes vanligvis sammen med en kick. En
utestengelse forhindrer deg i å bli med på kanalen igjen i en bestemt
tidsperiode som normalt vil stå i kick meldingen. En ban vil gi deg tid til å
tenke over oppførselen din i kanalen, samt tid til å lese gjennom reglene en
gang til.

Kill
* You were killed by operator-name ((Spamming/flooding multiple channels. See
scoutlink.net/rules)) Closing link: your-nick [your-username@your-hostmask] (Killed
(operator-name (Spamming/flooding multiple channels. See scoutlink,net/rules)))
Hvis du får en slik melding, betyr dette at operatøren har stengt
forbindelsen din til nettverket. Sjekk "kill"-meldingen for å finne ut hvorfor
du har blitt koblet fra. Kill brukes til gjentatt regelbrudd etter flere
advarsler, eller som en første sanksjon i noen situasjoner.

G-Line (nettverks utestengelse)
-chestnut.scoutlink.net- *** You're banned! Email banned@scoutlink.net with the
ERROR line below for help. Please also vsit www.scoutlink.net for our rules. Closing
link: (your-username@your-ip) [G-Lined: Set by operator-name. 1hr duration.
Spamming/flooding in mulitple channels. See scoutlink.net/rules]
Hvis du ser noe slikt når du prøver å koble til, betyr dette at du ble
utestengt fra hele ScoutLink IRC-nettverket. Et slikt forbud brukes kun
dersom du gjentatte ganger bryter reglene eller for ekstrem oppførsel.

Automatisk G-Line (Nettverks utestengelse)
You're banned! Email banned@scoutlink.net with the ERROR line below for help.
Closing link: (your-username@your-ip) [G-Lined: TOR exit node detected]
Dette er et automatisk utestengelse. Vi bruker en svarteliste for
TOR-utgangsrutere, som er en spesifikk type tilkobling som folk bruker for
å omgå forbud eller restriksjoner. Vi har ikke mulighet til å gjøre unntak fra
svartelisten.
For
mer
informasjon
om
TOR
se
https://www.torproject.org/about/overview.html.en.
Kontakt
systemadministratoren for å få mer informasjon eller for en annen måte å
koble til uten å bli utestengt.

You're banned! Email banned@scoutlink.net with the ERROR line below for help.
Closing link: (your-username@your-ip) [G-Lined: You are listed in DroneBL. Please
visit http://dronebl.org/lookup.do?ip=your-ip]
Dette er en annen type automatisert utestengelse. Vi abonnerer på en
svarteliste over datamaskiner som er kjent for å delta i ondsinnede
aktiviteter eller er infisert med skadelig programvare (kjent som et
"botnett"). Du bør skanne datamaskinen grundig med skadelig
programvare og følge instruksjonene i lenken. Vær oppmerksom på at
lenken i G-line-årsaken er unik for deg, da den vil inneholde IP-adressen
din.

Anking og klager
Har du blitt utestengt og ønsker å anke avgjørelsen? Gå inn på
scoutlink.net/banned og fyll ut skjemaet, så vil vi kontakte deg angående
utestengelsen. Hvis du fortsatt er misfornøyd etter dette, kan du be om at
klagen sendes videre til ScoutLink Council. Vedtak som fattes av council er
endelig.
Hvis du har en klage, gå til scoutlink.net/contact, velg "help@scoutlink.net"
fra rullegardinmenyen og fyll ut skjemaet. Vi vil komme tilbake til deg så
snart som mulig. Hvis du fortsatt er misfornøyd etter dette, kan du be om
at klagene dine sendes videre til ScoutLink Council. Vedtak som fattes av
council er endelig.

For
eventuelle
sikkerhetsspørsmål
eller
bekymringer,
kontakt
safeguarding@scoutlink.net og se scoutlink.net/safety for mer informasjon.

