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Definicje

§1
1.1

KrainaMc – oznacza zbiór usług dostarczany drogą elektroniczną

polegający na udostępnianiu możliwości korzystania z Serwera KrainaMc,
Forum Serwerowego, TeamSpeaka Serwerowego;
1.2

Właściciel KrainaMc – oznacza Małgorzatę Czart prowadzącą

działalność gospodarczą pod nazwą "Okaeri, Małgorzata Czart" z siedzibą w
Olsztynie (10-417), ul. Towarowa 20b, NIP: 7392953708, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki; e-mail: kontakt@okaeri.eu;
1.3
Administracja KrainaMc – oznacza osoby pełniące funkcje
administracyjne w usługach KrainaMc;
1.4
Użytkownik – oznacza osobę korzystająca z usług KrainaMc;
1.5

Konto Użytkownika – oznacza konto w usłudze KrainaMc;

1.6

Skin Użytkownika – oznacza zmienialny wygląd postaci Użytkownika

skonfigurowany w serwisie minecraft.net lub poprzez polecenie (komendę) na
Serwerze KrainaMc;
1.7

Serwer KrainaMc– oznacza serwer gry Minecraft mieszczący się pod

adresem krainamc.pl oraz play.krainamc.pl;
1.8

Forum Serwerowe – oznacza forum dyskusyjne mieszczące się pod

adresem forum.krainamc.pl;
1.9

TeamSpeak Serwerowy – oznacza serwer głosowy aplikacji TeamSpeak

3 mieszczący się pod adresem ts3.krainamc.pl lub ts.krainamc.pl;
1.10

Waluta Serwerowa – oznacza wirtualne monety możliwe do zdobycia

podczas rozgrywki na Serwerze KrainaMc;
1.11

Przedmioty Serwerowe – oznacza wirtualne przedmioty możliwe do

zdobycia podczas rozgrywki na Serwerze KrainaMc;
1.12

Wymieniarka – oznacza zestaw dwóch wirtualnych pomieszczeń

stworzonych przez Administrację KrainaMc na Serwerze KrainaMc posiadający
mechanizm automatycznego zamykania wejścia oraz kanał do wymiany
Przedmiotami Serwerowymi pomiędzy pomieszczeniami;

1.13

Działka Serwerowa – oznacza wirtualną przestrzeń na Serwerze

KrainaMc wyznaczona do użytkowania przez Użytkownika;
1.14

Budowla Serwerowa – oznacza wirtualną budowla stworzona przez

Użytkownika;
1.15

Tryb Kreatywny – oznacza stan w grze w którym Użytkownik posiada

nieograniczony dostęp do tworzenia Przedmiotów Serwerowych;
1.16

Czat Serwerowy – oznacza czat w grze Minecraft obsługiwany przez

Serwer KrainaMc;
1.17

Wyciszenie – oznacza ograniczenie polegające na wyłączeniu funkcji

pisania lub mówienia na Czacie Serwerowym, Forum Serwerowym lub
TeamSpeaku Serwerowym;
1.18

Blokada Konta – oznacza ograniczenie polegające na uniemożliwieniu

korzystania przez Użytkownika z usług KrainaMc;
1.19

Czat Wsparcia – oznacza jednokierunkowy system zgłoszeń dostępny

na Serwerze KrainaMc pod poleceniem /helpop lub /report.
1.20

Tryb Serwerowy – oznacza konkretny podserwer Serwera KrainaMc

będący wirtualnie odizolowanym środowiskiem;

Postanowienia ogólne

§2
2.1

Rejestrując się w dowolnej usłudze KrainaMc Użytkownik:
2.1.1

wyraża nieodwołalną zgodę na dożywotnie rozpowszechnianie

opublikowanych przez siebie treści w usługach KrainaMc;
2.1.2

wyraża nieodwołalną zgodę na dożywotnie korzystanie z Budowli

Serwerowych przez Właściciela KrainaMc;
2.2

Wszystkie opisane wymiary kar pełnią tylko funkcje informacyjną,

rzeczywiste kary mogą od nich odbiegać czasem trwania oraz typem (blokada
konta, wyciszenie, itd.).

Zamieszczanie treści

§3
3.1

Zabronione jest zamieszczanie treści oraz linków do stron:
3.1.1

obrażających innych, pod groźbą kary w postaci Wyciszenia od 30

minut do 7 dni, a w przypadku powtarzania się sytuacji, Blokady Konta do
30 dni;

3.1.2

zawierających tzw. „screamery”, pod groźbą kary w postaci

Wyciszenia do 7 dni;
3.1.3

naruszających prawa autorskie, pod groźbą kary w postaci

Wyciszenia lub Blokady Konta do 30 dni, a w przypadku powtarzania się
sytuacji, Blokady Konta permanentnie;
3.1.4

wulgarnych (również ocenzurowanych np. znakiem '*'), pod groźbą

kary w postaci Wyciszenia od 30 minut do 7 dni, a w przypadku powtarzania
się sytuacji, Blokady Konta do 30 dni;
3.1.5

brutalnych, pornograficznych lub nawiązujących do pornografii, pod

groźbą kary w postaci Blokady Konta na 14 dni, a nawet permanentnie;
3.1.6

stanowiących zagrożenie infekcji komputera pod groźbą kary w

postaci Blokady Konta permanentnie;
3.1.7

zawierających dane osobowe, wizerunek (zdjęcia) innych

Użytkowników, pod groźbą kary w postaci Blokady Konta do 14 dni, a w
przypadku powtarzania się sytuacji, nawet permanentnie;
3.1.8

propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub

nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych,
rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, pod
groźbą kary w postaci Wyciszenia od 30 minut do 7 dni, a w przypadku
powtarzania się sytuacji Blokady Konta nawet permanentnie;
3.1.9

spamerskich (w tym floodowania), pod groźbą kary w postaci

Wyciszenia od 30 minut do 7 dni, a w przypadku powtarzania się sytuacji,
Blokady Konta do 30 dni;
3.1.10

prowokujących, pod groźbą kary w postaci Wyciszenia od 30 minut

do 7 dni, a w przypadku powtarzania się sytuacji, Blokady Konta do 30 dni;
3.1.11

nękających, pod groźbą kary w postaci Wyciszenia od 30 minut do 7

dni, a w przypadku powtarzania się sytuacji, Blokady Konta do 30 dni;
3.1.12

będących groźbami, pod groźbą kary w postaci Wyciszenia od 30

minut do 7 dni, a w przypadku powtarzania się sytuacji, Blokady Konta do
30 dni;
3.1.13 nieprawdziwych lub sfałszowanych w postaci dowodów, pod groźbą
kary w postaci Blokady Konta permanentnie;
3.1.14 wprowadzających w błąd, pod groźbą kary w postaci Wyciszenia od
30 minut do 7 dni, a w przypadku powtarzania się sytuacji, Blokady Konta
do 30 dni;

3.2

Zabronione jest reklamowanie usług niezwiązanych z KrainaMc (np. inne

serwery Minecraft, teamspeak, fora) pod groźbą kary w postaci Blokady Konta
permanentnie;
3.3

Zabronione jest zamieszczanie treści oraz linków do stron niezgodnych

z prawem polskim;

Konta

§4
4.1

Zabronione jest:
4.1.1

korzystanie z dodatkowego konta, podczas gdy dowolne z

wcześniejszych kont jest ograniczone Blokadą Konta lub Wyciszeniem, pod
groźbą kary w postaci Blokady Konta permanentnie;
4.1.2

korzystanie z wielu kont w jednym czasie, pod groźbą kary w postaci

blokady wszystkich kont permanentnie;
4.1.3

czerpanie korzyści z dodatkowego konta, np. stosowanie go do

aktywacji farm podczas gry na drugim koncie, pod groźbą kary w postaci
Blokady Konta na 7 dni, a nawet permanentnie;
4.1.4

korzystanie z cudzego konta bez zgody właściciela, pod groźbą kary

w postaci blokady wszystkich kont permanentnie;
4.1.5

sprzedaż lub przekazywanie konta, pod groźbą kary w postaci

Blokady Konta permanentnie;
4.1.6

korzystanie z Konta Użytkownika z wulgarną, obraźliwą, prowokującą

lub reklamującą inna usługę nazwą, pod groźbą kary w postaci Blokady
Konta permanentnie;
4.1.7
korzystanie z Konta Użytkownika z wulgarnym, obraźliwym lub
prowokującym Skinem Użytkownika, pod groźbą kary w postaci Blokady
Konta na 3 dni;

Rozgrywka i korzystanie z serwisu

§5
5.1

Zabronione jest tworzenie budowli:
5.1.1

wulgarnych lub bezpośrednio obrażających innych Użytkowników,

pod groźbą kary w postaci Blokady Konta na 3 dni, a w przypadku
powtarzania się sytuacji nawet permanentnie;
5.1.2

brutalnych, pornograficznych lub nawiązujących do pornografii, pod

groźbą kary w postaci Blokady Konta na 7 dni, a w przypadku powtarzania
się sytuacji nawet permanentnie;

5.1.3

propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub

nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych,
rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, pod
groźbą kary w postaci Blokady Konta nawet permanentnie;
5.2

Zabronione jest działanie na szkodę KrainaMc:
5.2.1

korzystanie z błędów konfiguracji dla własnej korzyści pod groźbą

kary w postaci Blokady Konta na 7 dni, a nawet permanentnie;
5.2.2

celowe powodowanie niestabilności lub niedostępności usług, próby

działania na szkodę usług KrainaMc np. DoS, korzystanie z mechanizmów
gry, nadużywanie masowej edycji bloków, pod groźbą kary w postaci
Blokady Konta permanentnie;
5.3

Zabronione jest działanie na szkodę innych Użytkowników:
5.3.1

grając na Trybie Kreatywnym poprzez niszczenie Działek

Serwerowych innych Użytkowników wbrew ich woli, pod groźbą kary w
postaci upomnienia, a w przypadku powtarzania się sytuacji, Blokady Konta
do 30 dni;
5.3.2

grając na Trybie Kreatywnym poprzez zaśmiecanie Przedmiotami

Serwerowymi Działek Serwerowych innych Użytkowników wbrew ich woli,
pod groźbą kary w postaci upomnienia, a w przypadku powtarzania się
sytuacji, Blokady Konta do 3 dni;
5.3.3

sabotując własną drużynę podczas rozgrywek drużynowych, pod

groźbą kary w postaci upomnienia, a w przypadku powtarzania się sytuacji,
Blokady Konta do 3 dni;
5.3.4

nadużywając zaufania Użytkownika z zamiarem zniszczenia lub

kradzieży jego własności, pod groźbą kary w postaci upomnienia, a w
przypadku notorycznego powtarzania się sytuacji, pod groźbą kary w
postaci Blokady Konta do 30 dni;
5.4

Zabronione jest korzystanie ze wspomagaczy tzw. „cheatów”, pod

groźbą kary w postaci Blokady Konta na 7 dni, a nawet permanentnie:
5.4.1

korzystanie z zewnętrzenego oprogramowania lub modyfikacji

dodających dodatkowe elementów interfejsu, wyświetlające właściwości
innych bytów, np. status broni oraz zbroi, ilość życia, aktywne mikstury;
5.4.2

korzystanie z automatyzacji kopania np. „Nuker”, „FastBreak”:

5.4.2.1

z wykluczeniem kopania ciągle w jednej pozycji, bez ruchu głową

oraz postacią używając technik nieprogramowych, tj. blokowania
przycisku myszy lub innych peryferiów;
5.4.2.2

z wykluczeniem kopania ciągle w jednej pozycji, bez ruchu głową

oraz postacią używając technik programowych, tj. za pomocą
oprogramowania zewnętrznego wykonujących jedynie cykliczne klikanie
jednego przycisku;
5.4.3

korzystanie z automatyzacji walki np. „KillAura”, z wykluczeniem

korzystania ze zwielokrotniania ilości kliknięć poprzez rozwiązania
nieprogramowe (mechaniczne), na własną odpowiedzialność, z brakiem
możliwości odwołania w przypadku zablokowania konta przez
automatyczny system wykrywania wspomagaczy;
5.4.4

korzystanie z dodatkowego oprogramowania zewnętrznego

automatyzacji wywoływania przycisków lub akcji, do celów innych niż te
wskazane w 5.4.2.2;
5.4.5

korzystanie z innego oprogramowania lub modyfikacji gry dających

nieuczciwą przewagę, ze szczególnym wskazaniem na:
5.4.5.1

AntiKnockback, czyli zmniejszanie lub całkowite ignorowanie

efektów odrzutu;
5.4.5.2

X-Ray, czyli wyłączanie widzenia niektórych bloków w celu

odnalezienia tych pożądanych, np. diamentów;
5.4.5.3

Jesus, czyli chodzenie po wodzie;

5.4.5.4

BunnyHop, czyli automatyczne skakanie;

5.4.5.5

NoFall, czyli zmniejszania obrażeń od upadków;

5.4.5.6

Flight, czyli latanie;

5.4.5.7 AntySlow, czyli ignorowanie spowolnienia powodowanego przez
niektóre z bloków na serwerze, np. pajęczyny
5.4.5.8 Phase lub NoClip, czyli przechodzenie przez bloki;
5.4.5.9

Regen, czyli szybszą regenerację zdrowia;

5.4.5.10 AutoPotion, czyli automatyczne korzystanie z mikstur;
5.4.5.11 FastBow lub FastThrow, czyli szybkie strzelanie z łuku lub
rzucanie jajkami, czy śnieżkami;
5.4.5.12 ESP, Radar lub Tracer, czyli naprowadzanie na Użytkowników
(PlayerESP), skrzynie (ChestESP) lub inne elementy gry;

5.4.5.13 Trajectories, czyli wyświetlanie trajektorii strzał, śnieżek, jaj, i
podobnych;
5.4.5.14 FastPlace, czyli szybsze stawianie bloków;
5.4.5.15 Freecam, czyli niestandardowy tryb widoku niezależny od postaci
Użytkownika;
5.4.5.16 Blink, czyli przeskakiwanie między bliskimi lokacjami poprzez
symulację opóźnienia po stronie klienta;
5.4.5.17 AutoArmor, czyli automatyczne zmienianie oraz zakładanie zbroi;
5.4.5.18 GhostHand, czyli możliwość wchodzenia w interakcje z rzeczami
przez ściany;
5.4.5.19 Scaffold, czyli automatyczne budowanie mostu lub rusztowania;
5.4.5.20 Reach, czyli ponadprzeciętny zasięg interakcji lub atakowania;
5.4.6

korzystanie z zamrażania postaci w locie korzystając z właściwości

gry lub systemu operacyjnego (zawieszanie procesu/wątku gry), a także
dodatkowych modyfikacji czy oprogramowania (FakeLag);
5.4.7

członek Administracji KrainaMc może poinformować przed

wykonaniem kary w postaci Blokady Konta, Użytkownika podejrzanego o
posiadanie wspomagaczy, o możliwości udowodnienia braku posiadania
wspomagaczy:
5.4.7.1

jeśli użytkownik odmówi udowodnienia braku posiadania

wspomagaczy lub przyzna się do posiadania wspomagaczy kara zostaje
wykonana;
5.4.7.2

zakończenie obecnej sesji gry na Serwerze KrainaMc w sytuacji,

gdy podejrzany użytkownik został poinformowany o tym fakcie jest
równoznaczne z przyjęciem kary;
5.4.7.3

brak odpowiedzi w czasie 5 minut od poinformowania o

podejrzeniu posiadania przez Użytkownika wspomagaczy i możliwości
udowodnienia braku ich posiadania jest równoznaczny z przyjęciem
kary;
5.4.7.4

w przypadku gdy użytkownik chce udowodnić brak posiadania

wspomagaczy, może dokonać tego poprzez udostępnienie wglądu w
pliki gry Minecraft dla członka Administracji KrainaMc:
5.4.7.4.1

jeśli członek Administracji KrainaMc stwierdzi, że

podejrzany o posiadanie wspomagaczy użytkownik posiada
wspomagacze kara zostaje wykonana;

5.4.7.4.2

jeśli członek Administracji KrainaMc stwierdzi, że

podejrzany o posiadanie wspomagaczy użytkownik nie posiada
wspomagaczy kara nie zostaje wykonana;
5.5

Zabroniony jest handel lub oferowanie handlu:
5.5.1

z zamiarem oszustwa, pod groźbą kary w postaci Blokady Konta na 7

dni, a nawet permanentnie:
5.5.1.1

Zasada jest stosowana tylko do:

5.5.1.1.1

handlu Przedmiotami Serwerowymi na Serwerze

KrainaMc za Walutę Serwerową;
5.5.1.1.2

handlu Przedmiotami Serwerowymi za inne Przedmioty

Serwerowe;
5.5.1.2

Kara może być wykonana tylko i wyłącznie w przypadku

dostarczenia niepodważalnych i jednoznacznych dowodów poprzez
stronę poszkodowaną lub gdy doszło do oszustwa przy obecności
świadka w postaci członka Administracji KrainaMc;
5.5.1.3

Handel musi odbywać się w specjalnych do tego przeznaczonych

strefach na Serwerze KrainaMc, tzw. Wymieniarkach, bez osób
postronnych tj. na jedną stronę Wymieniarki przypada tylko jeden
Użytkownik;
5.5.2

poprzez wymianę dóbr z gry na dobra posiadające wartość w świecie

realnym np. pieniądz (fiat), kryptowaluty, pod groźbą kary w postaci Blokady
Konta na 7 dni, a nawet permanentnie;
5.5.3

poprzez wymianę dóbr z gry na dobra z innych usług np. skiny w

innych grach, przedmioty w innych grach, kody PaySafeCard, doładowania
telefonów, pod groźbą kary w postaci Blokady Konta na 7 dni, a nawet
permanentnie;

Czat Wsparcia

§6
6.1

Czat Wsparcia służy do:
6.1.1

zgłaszania graczy podejrzanych o posiadanie wspomagaczy;

6.1.2
zgłaszania pilnych problemów związanych z funkcjonowaniem
serwera;
6.2
Zabronione jest korzystanie z Czatu Wsparcia niezgodnie z jego
przeznaczeniem pod groźbą kary w postaci Blokady Konta do 3 dni

Tryby Serwerowe

§7
7.1

Na Trybie Serwerowym o nazwie “BedWars”:
7.1.1
Zakazane jest tworzenie oraz uczestniczenie w sojuszach
międzydrużynowych;

