REGULAMIN RADIOWĘZŁA SZKOLNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W
NIEPOŁOMICACH
(zwany dalej „Regulaminem”)
I.

WARUNKI OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z radiowęzła
szkolnego w zespole szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.
Strona internetowa stanowi część programu do puszczania muzyki na szkolnych
przerwach, informowania o aktualnościach i kontaktu z osobami
odpowiedzialnymi za program.
2. Administratorem strony jest twórca radia lub osoba przez niego wyznaczona.
3. Radiem zarządza grupa SZTOS.
4. Moderatorem strony jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej
„Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności
uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania utworów dodanych przez
użytkowników, a także blokowania, odblokowywania, użytkowników mając na
celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.
5. Językiem obowiązującym na stronie jest język polski.
6. Warunkiem korzystania ze strony jest dobrowolne zaakceptowanie przez
Użytkownika postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności. Korzystanie przez
Użytkownika ze strony oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią
Regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego treść.

II.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRON I FANPAGE
1. Korzystanie ze strony możliwe jest bez poprzedniego zalogowania się na
portalu.
2. Użytkownik publikuje swoje propozycje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez
Użytkowników.
3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach strony i
fanpage plików muzycznych uznanych powszechnie za naganne moralnie,
społecznie niewłaściwych, wulgarne, będących pomówieniami czy też celowo
obraźliwych (tzw. trolling).
4. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach
strony i fanpage przekazów reklamowych.

5. Moderator strony ma prawo do kontrolowania treści i ich modyfikowania, a
nawet do usuwania, przez osoby upoważnione, które nie spełniają warunków
określonych w Regulaminie.
6. Grupa SZTOS zastrzega sobie prawo do odrzucania utworów bez podania
konkretnego powodu lub kierując się indywidywidualnymi preferencjami
muzycznymi.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez
właściwe sądy polskie.
8. Szkolny radiowęzeł posiada również fanpage na portalach społecznościowym
pod adresami:
a) Facebook: https://www.facebook.com/radioSZTOS/.
9. Proces dodawania utworów możliwy jest tylko i wyłączne za pomogą tego
portalu, dodawanie przez Użytkowników utworów odbywa się za pośrednictwem
Bota.
10. Bot nie jest osobą fizyczną posiada on tylko podstawowe komendy
umożliwiające dodawanie utworów, sprawdzenie ich statusu, wyświetlenie
aktualne puszczanego utworu na przerwie szkolnej.
11. Harmonogramy radia.
a) 7:45 – 8:00, 8:45 – 8:50, 9:35 – 9:45, 10:30 – 10:45, 11:30 – 11:40, 12:25 –
12:35, 13:20 – 13:30, 14:15 – 14:20, 15:05 – 15:10, 15:55 – 16:00
12. „Rozmowa” z botem możliwa jest za pośrednictwem Messengera dostępnego
pod adresem http://m.me/radioSZTOS/.
13. By móc podjąć interakcje z botem wymagane jest i zaakceptow polityki
prywatności.
14. Pomocne komendy dostępne są pod komendą „HELP”, wpisaną w wiadomości.
15. Po dodaniu przez użytkownika piosenki dostaje ona status.
16. Dostępne statusy utworów.
a) OCZEKUJĄCY – Jest to domyślny status utworu, oznacza dodanie piosenki
do poczekalni gdzie czeka ona na akceptacje bądź odrzucone przez
Moderatorów.
b) ZAAKCEPTOWANY – Oznacza iż piosenka została zaakceptowana i
niebawem usłyszysz ją na przerwach.
c) ODRZUCONY – Oznacza że piosenka narusza zasady przedstawione w
punktach 3 i 4. I została usunięta z puli utworów puszczanych na przerwach.

d) INNY – Ustawiany w sytuacjach nie wymienionych wyżej.
17. W przypadku kiedy nie zgadzasz się z oceną piosenki przez Moderatorów,
istnieje możliwość odwołania się od decyzji.
a) Poprzez kontakt z jednym z Moderatorów poprzez prywatną wiadomość na
Facebook.
b) Osobiście w szkole z przedstawicielami radia.
18. Funkcja radia z automatu odrzuci treści które:
a) Nie należą do kategorii MUZYKA i ROZRYWKA w serwisie
www.youtube.com.
b) Pozytywne łapki pod utworem muszą stanowić 90% całości ocen.
c) Plik muzyczny musi posiadać ponad 100 000 wyświetleń w serwisie
www.youtube.com.
19. Użytkownik zobowiązany jest wysyłać radio edity, utworów muzycznych, jeśli
chce mieć pewność że jego utwór zostanie dodany. Oczywiście jeżeli nie
narusza podpunktu 3 i 4.
a) Radio edit - utwór który przeszedł specjalną "obróbkę", dzięki której będzie
spełniał wymagania komercyjnych rozgłośni radiowych.
b) W przypadku kiedy radio edit nie spełnia wymagań punktu 15, Użytkownik
może wysłać link do Moderatorów, po jego analizie utwór może zostać
zaakceptowany i dodany do list utworów puszczanych na przerwach.
20. W przypadku kiedy Użytkownik wyśle link do teledysku w którym występują
przerwy w muzyce przed, w trakcie lub na końcu utworu, utwór zostaje
Odrzucony. Moderator może znaleźć wersje radiową, w przypadku gdy mu się to
uda podmienia link.
21. Moderator nie jest zobowiązany do szukania wersji radiowych, o których mowa
w punkcie 17.
22. Teledyski też mogą zostać zaakceptowane o ile nie naruszają zasad w punktach
3, 4, 17.
23. Administracja radia SZTOS może weryfikować konta na portalach
społecznościowych w celu uniknięcia spamu.
III.

KARY
1. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do
Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących
kar:
a) upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w

poście lub w prywatnej wiadomości.
b) zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie
możliwości publikowania plików muzycznych jak również kontaktu na stronie
na określony czas.
1. Stopień I – blokada Użytkownika na 1 dzień.
2. Stopień II – blokada Użytkownika na 1 tydzień.
3. Stopień III – blokada Permanentna Użytkownika (blokada na
nieokreśloną ilość czasu).
2. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do
natychmiastowej blokady permanentnej konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
3. W przypadku próby obejścia zabezpieczeń radia, Użytkownik zostaje
zablokowany.
4. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do
Administratora i Moderatora.
5. Każdemu Użytkownikowi strony przysługuje prawo do złożenia reklamacji na
zasadach określonych w Regulaminie.
6. Administracja zastrzega sobie prawo do przedstawiania prywatnych rozmów z
użytkownikiem poprzez stronę na portalu Facebook w celu udowodnienia winy.
IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane
ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim
powiadomieniem Użytkownika.
2. Po ukazaniu się na stronie lub w innych miejscach do tego przeznaczonych
informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie
zapoznać się ze zmianami. Po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową
akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien
powstrzymać się od wchodzenia na portal i fanpage radia.
4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą
blokadę użytkownika na stronie i fanpage.
5. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.

