Regulamin
internetowego serwisu społecznościowego
www.instytut.kaczmarskiego.pl

I. Słowniczek:
Ilekroć w regulaminie piszemy o:
a)
„Serwisie”, mamy
instytut.kaczmarskiego.pl

na

myśli

zawartość

portalu

funkcjonującego

b)

"Użytkowniku", mamy na myśli internautę zarejestrowanego w serwisie;

c)

„Gościu”, mamy na myśli internautę niezarejestrowanego w serwisie;

pod

adresem

d)
"Redaktorze", mamy na myśli Użytkownika, który przesłał do serwisu co najmniej jeden
pakiet;
e)
"Jurorze", mamy na myśli użytkownika, który dokonał oceny co najmniej jednego spośród
pakietów umieszczonych w serwisie przesłanych przez innych użytkowników;
f)

„Właścicielu serwisu”, mamy na myśli Fundację Underground.

g)
"Pakiecie", mamy na myśli obecne w serwisie, a przesłane przez użytkowników dane,
zawierające każdorazowo:
-

pytanie dot. kontekstu wybranej z listy piosenki Jacka Kaczmarskiego lub jej fragmentu,

-

propozycję odpowiedzi na przesłane pytanie,

-

informację o źródle przekonującym o poprawności odpowiedzi;

h)
„Administratorze”, mamy na myśli osoby wskazane przez właściciela serwisu, czyli Fundację
Underground;
i)
„Rankingu”, mamy na myśli listę użytkowników uszeregowaną według liczby zdobytych
przez nich punktów;
j)
„Fladze”, mamy na myśli ciąg liczb i cyfr opcjonalnie znajdujących się przy nazwisku
Użytkownika w trakcie brania przez niego udziału w konkursie dedykowanym, a ułatwiających
zidentyﬁkowanie go przez każdego Gościa serwisu, w tym jurorów.
k)
„Konkursie dedykowanym”, mamy na myśli realizowane za wiedzą i zgodą Właściciela
serwisu konkursy dotyczące literackiej spuścizny po Jacku Kaczmarskim, ale bardziej szczegółowe
niż odbywający się tu permanentny konkurs dotyczący wszystkich jego dzieł.
II. Dostępność i funkcje
1.

Dostępność serwisu jest powszechna i bezpłatna.

2.

Zasoby serwisu umożliwiają:

1.

Gościowi serwisu zapoznanie się z treścią pakietów przesłanych przez Użytkowników oraz
z Rankingiem Użytkowników ;

2.

Użytkownikowi serwisu (poza uprawnieniami Gościa):
a) przesyłanie pakietów,
b) dokonywanie ocen pakietów będących w zasobie serwisu.

III. Rejestracja
1.
Z racji punktowania każdej czynności zrealizowanej przez Użytkownika oraz prowadzenia w oparciu o gromadzone punkty - Rankingu Użytkowników, serwis jest narzędziem realizującym
permanentny konkurs między Użutkownikami, choć służyć też może do celów prowadzenia
konkursów dedykowanych. Aby móc być klasyﬁkowanym w takowym, użytkownik winien w trakcie
rejestracji wybrać opcję „biorę udział w konkursie”.
2.
Podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji imię i nazwisko (opcjonalnie nick) pozostają
widoczne dla każdego Gościa serwisu w zakładce „Ranking”. Pozostałe dane nie są ujawniane.
3.
Wyrejestrowanie się Użytkownika z serwisu możliwe jest w wyniku realizacji jego woli
wyrażonej w mejlu przesłanym na adres kontakt@fundacjaunderground.pl.
IV. Zawartość serwisu i usuwanie danych
1.
Serwis zawiera wyłącznie pakiety przesłane przez Redaktorów oraz Ranking nich samych.
2.
Pakiety winny posiadać treść będącą efektem samodzielnego intelektualnego wysiłku
Redaktora, skierowanym na stworzenie unikalnego pytania dotyczącego treści wybranej z listy
piosenki Jacka Kaczmarskiego lub jej kontekstu. Inne będą usuwane, a konto przesyłającego je
Użytkownika zablokowane.
3.

Pakiety przesłane przez Użytkowników stają się własnością Właściciela serwisu.

4.
Nie jest możliwe połączenie przez Gościa czy Użytkownika serwisu treści pakietu z jego
autorem (Redaktorem).
5.
Pakiety przesłane przez Redaktora mogą być wykorzystywane przez Gości serwisu bez
ograniczeń wynikających z przepisów chroniących prawa autorskie.
Pakiet przesłany do serwisu zostaje z niego usunięty w chwili gdy:
a)
ponad połowa spośród pierwszych pięciu Jurorów oceni go negatywnie, a ich
opinię podzieli Administrator,
b)
zdecyduje o tym Administrator, na przykład w przypadku stwierdzenia przez
niego naruszenia regulaminu lub dobrego obyczaju.
c)
zainstalowane ﬁltry wykryją plagiat, działanie bota lub innych działań
niezgodnych z pkt. 2.
7.
Wykreślenie użytkownika z bazy Użytkowników nie oznacza wykreślenia z bazy przesłanych
przez niego pakietów.
8.
Nie istnieje możliwość usunięcia czy edytowania przez Użytkownika wysłanego przez niego
pakietu, a jedynie wysłanie go ponownie po uprzednim dokonaniu takich zmian w treści, aby
umożliwić ominięcie ﬁltra anty plagiatowego.
6.

9.
Usunięcie pakietu skutkuje odebraniem Użytkownikowi dodatnich punktów przyznanych
przez Jurorów, lecz nie skutkuje odebraniem punktów Jurorom uprzednio go oceniającym.
V. Zdobywanie punktów w rankingu
1. Użytkownik zdobywa punkty w wyniku:
a) dokonania przez niego oceny wylosowanego pakietu (wystąpienie w roli Jurora) w
liczbie równej 0,025 ,
b) uzyskania ocen jurorskich za przesłane przez niego pakiety,
gdzie punkty widoczne w Rankingu są sumą średniej ocen przyznanych przez Jurorów
wszystkim pakietom przesłanym przez Użytkownika i punktów zdobytych zgodnie z
podpunktem „a”.
2. Punkty przydzielane przez Jurorów mnożone są przez wskaźnik premiujący aktywność
Użytkownika jako Redaktora (rosnący w miarę zwiększania się liczby pakietów na
indywidualnym koncie Użytkownika – aż do osiągnięcia wartości „100”)
3. Na liście rankingowej znajdują się nazwiska lub nicki Użytkowników wraz z informacją
o zdobytej przez nich średniej punktów za aktywność w roli Redaktora oraz w roli Jurora.
4. Obok nazwisk Użytkowników biorących udział w realizowanych za pośrednictwem serwisu
konkursów dedykowanych pojawia się „ﬂaga” umożliwiająca zidentyﬁkowanie uczestnika
takiego konkursu.
VI. Ocenianie pakietów
1.
Dokonać oceny pakietu może wyłącznie Użytkownik.
2.
Aby dokonać oceny, należy użyć przycisku OCEŃ LOSOWO w zakładce POZNAJ i OCEŃ.
Oznacza to, że Juror nie może wybrać sobie pakietu do oceny, choć może ponawiać losowanie.
3.
Juror dokonuje oceny poprzez przyznanie - osobno: pytaniu, odpowiedzi i źródłu odpowiedniej liczby punktów, zgodnie z sugerowanymi przez serwis kryteriami.
4.
Przyznanie przez Jurora oceny ujemnej skutkuje przesłaniem do Admina wniosku o
usunięcie pakietu z serwisu.
5.
Redaktorzy, których pakietom Jurorzy w większości przyznają oceny negatywne - ci zostają
wyrejestrowani z serwisu.
6.
Juror, którego oceny znacznie odbiegają od średniej przyznawanej danemu pakietowi przez
innych Jurorów – tego serwis ostrzega mejlowo, a w przypadku 5-krotnego powtórzenia się takiej
sytuacji Juror taki zostaje automatycznie wyrejestrowany z serwisu. W takim przypadku w serwisie
pozostają pakiety przez niego przesłane.
7.
Samoocena towarzysząca procesowi przesyłania pakietu nie ma wpływu na sumę punktów
zdobytych przez Redaktora.
VII. Usuwanie i zmiana danych osobowych

1.
Usunięcie danych osobowych Użytkownika następuje w wyniku wysłania przez niego mejla
z adresu podanego w trakcie rejestracji i na adres kontakt@fundacjaunderground.pl., a
zawierającego stosowne żądanie.
2. Zmiana danych osobowych Użytkownika następuje w wyniku wysłania przez niego mejla
z adresu podanego w trakcie rejestracji i na adres kontakt@fundacjaunderground.pl.,
a zawierającego stosowne żądanie.
3. Usunięcie ﬂagi następuje po zakończeniu konkursu dedykowanego.
VII. Polityka dysponowania danymi osobowymi
1. Bez wyraźnej zgody Użytkowników nie sprzedajemy ani nie udostępniamy ich danych
osobowych, które mogłyby umożliwić bezpośrednią identyﬁkację (takich jak imię i nazwisko, adres
e-mail czy inne dane kontaktowe) .
2. Polityka prywatności Fundacji Underground określa zasady dysponowania danymi przesłanymi
przez Użytkowników w procesie rejestracji.

Regulamin obowiązuje od dnia 26 października 2021 roku

