Spelregels en banbeleid

SPELREGELS EN BANBELEID HAPPY LIFE
We willen een server waarin iedereen plezier heeft en er een gezellige sfeer is. Om dit te behouden hebben
we een aantal gedragsregels opgesteld. Bij overtreding van de regels kan dit eventueel leiden tot een ban
van onze server.
Spelregels:
1. Er mag niet gescholden worden op de Minecraft server en in Discord.
2. Er mag niets veranderd worden aan gebouwen van andere spelers tenzij daar toestemming voor
gegeven is door de eigenaar.
3. Er mogen geen spullen uit kisten gehaald worden van andere spelers tenzij er toestemming door de
eigenaar gegeven is.
4. Gebruikersnamen in de server of op Discord die ongepast zijn zullen worden verwijderd. Dit zijn
5. namen met scheldwoorden, seksueel getinte namen en/of racistische namen etc.
6. Wanneer je toegang hebt bij het bouwen van één van de bouwprojecten zoals het Deventer
Ziekenhuis of de Lebuïnuskerk is het niet de bedoeling dat je het gebouw afbreekt. Je hebt
toestemming gekregen om mee te helpen bouwen en niet om het gebouw af te breken. Alleen met
toestemming van de aannemer mag je gebouwen afbreken of veranderen.
7. Je mag niet een speler opzettelijk blokkeren door net buiten het claim gebied van een ander een
muur te bouwen rondom zijn huis.
8. pestgedrag wordt in geen enkele vorm getolereerd. Houd het netjes en leuk voor iedereen.
9. Het gebruik maken van bugs en mods in de game is niet toegestaan.
10. Het gebruik van cheats of andere hulpmiddelen om de game makkelijker te maken of te veranderen
zijn niet toegestaan.
11. Wanneer je meer dan 30 dagen niet op de server bent geweest mogen je gebouwen aangepast of
verwijderd worden.
Banbeleid:
Wanneer je een regel hebt overtreden kan je een gele kaart krijgen. Dit kan betekenen dat je voor een
bepaalde tijd wordt gemute omdat je een scheldwoord hebt gebruikt. Of dat je voor een bepaalde tijd niet meer
mag bouwen, omdat je het gebouw van iemand anders hebt afgebroken.
Eerste gele kaart:
Je kunt gedurende 10 minuten niet meer bouwen en/of praten in de chat.
Tweede gele kaart:
Je kunt gedurende 20 minuten niet meer bouwen en/of praten in de chat en je krijgt een officiële waarschuwing.
Derde gele kaart:
Bij de derde gele kaart wordt je van de server gebanned. De eerste keer voor 24 uur, de tweede keer voor 3
dagen, de derde keer voor 7 dagen en de vierde keer voor een jaar.
Wanneer kan hier vanaf geweken worden?
Als er meer dan één regel overtreden is of als er een regel op grote schaal overtreden wordt kan er gekozen
worden om gelijk over te gaan op een 3 dagen ban, 7 dagen ban of een ban voor een jaar.
Ben je het niet eens met je ban of wil je meer uitleg waarom je gebanned bent?
Als je het niet eens bent met je ban of je begrijpt niet waarom je gebanned bent dan kun je een mail sturen
naar happydave@happylife.nl.
Deze regels zijn gemaakt om het leuk op de server te houden en niet om jullie te beperken. Het is de bedoeling
dat je je aan deze regels houdt om de Happy Life server voor iedereen een leuke gezellige ervaring te maken.
Heel veel plezier op de server!

