PRAVIDLA
1. Všechny servery
1.1. Obecné
1.1.1. Respektujte ostatní hráče.
1.1.2. Poslouchejte a-team (helpeři, moderátoři, admini atd.).
1.1.3. Zákaz žadonění o práva, role, věci, peníze apod.
1.1.4. Zákaz VPN/Proxy a multi-účtů (jedna osoba = jeden účet).
1.1.4.1. Hráči na stejné IP adrese (rodina, přátelé apod.) mají povoleny
maximálně 4 účty. Vedení mí právo provádět náhodné kontroly, zda se
nejedná o jednu osobu.

1.2. Chat
1.2.1. Žádné spamování.
1.2.2. Žádná reklama (na jiné servery, webové stránky, Discord servery apod.).
1.2.3. Žádné nadávání a hanlivé, či sprosté slova.
1.2.4. Žádné trollení a flamingu.
1.2.5. Žádný rasismus, sexistické a ideologické poznámky (například nacismus).
1.2.6. ZÁKAZ NADMĚRNÉHO POUŽÍVÁNÍ CAPSLOCKU.
1.2.7. Offtopic (témata nesouvisející s Minecraftem) může být brán jako spam.
1.2.7.1. Diskuze ohledně služby Tokenů Zdarma je offtopic.

1.3. Hra
1.3.1. Skin hráče musí být zcela slušný, dodržující dobré mravy a přípustný pro děti.
1.3.1.1. Zákaz skinů obsahujících nahotu, nacismus apod.
1.3.2. Zákaz griefování.
1.3.3. Pokud kopeš strom, musíš ho dokopat celý!
1.3.4. Zákaz módů, cheatů, hacků, bugů a čehokoliv jiného, co by tě zvýhodňovalo
oproti jiným hráčům.
1.3.5. Zákaz „one-tick“ farem, generátorů, TNT duplikátorů apod.
1.3.6. Zákaz nadměrných staveb kolem spawnů.
1.3.7. Žádné 1x1 (nebo podobných) věží.
1.3.8. Zákaz smrtících pastí na hráče.
1.3.9. Zákaz podvodu (scamování) a zneužívání neznalosti hry ostatních hráčů.
1.3.9.1. Zákaz přejmenovávání bloků na jiné bloky za účelem podvodu
(například Nether Brick na Netherite).
1.3.10. Zákaz nabídek prodeje herních předmětů, peněz, tokenů apod. za reálné
peníze, nebo jiné služby.
1.3.11. Hazardní automaty, nebo cokoliv závislého na náhodě/šanci vyhrát odměnu
musí být viditelně označeno textem „Provozovatel serveru neručí za legitimnost
tohoto automatu/casina/apod.“. Hráč musí být schopen si toho upozornění
přečíst před použitím.
1.3.11.1. Majitelé těchto služeb budou potrestáni za bod 1.3.9 pouze v případě,
že A-team osobně zjistí nelegitimnost služby (probíhají náhodné kontroly).
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1.3.11.2. Hráči nemají právo se proti legitimnosti služeb odvolávat (bráno jako
spam).
1.3.12. Zákaz používání „chunk loaderů“ (systémů na udržení načteného chunku).
1.3.13. Zákaz obcházení systému na vyhazování za neaktivitu (AFK) jakýmkoliv
způsobem.
1.3.13.1. Zákaz AFK farmingu (stání u farmy, nebo mob trapky)
1.3.14. Zákaz automatických farem na plodiny (všechny farmy musí mít manuální
ovládání – observery ne)

1.3.15. Zákaz ničení a cíleného znepřístupňování End portálů a jejich okolí.
1.3.15.1. Zákaz vytváření soukromé (neprůchodné) residence na End portálech.
Všechny End portály musí být přístupné všem hráčům (nesmí být zakázana
vlajka „move“).

2. Server Economy Survival
Žádná dodatečná pravidla.

3. Server Vanilla Survival
3.1. Výjimka pravidla 1.3.5: „One-tick“ farmy jsou povoleny.

4. Server Skyblock
4.1. Hra
4.1.1. Výjimka pravidla 1.3.5: „Cobblestone generátor“ je povolen.
4.1.2. Zákaz obcházení systému na mazání věcí při restartu ostrova jakýmkoliv
způsobem.

5. Dodatečná pravidla pro a-team
(helpery, moderátory, administrátory atd.)
5.1. Nakládat s právy zodpovědně
5.2. Negivovat předměty ani práva
5.3. Při obchodování používat pouze předměty získané bez cheatů
5.4. Při stavění nezabezpečených staveb používat pouze předměty získané bez cheatů
(creative apod.)
5.5. Zákaz zneužívání práv
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6. Obecná upozornění
6.1. Vedení a a-team mají právo trestat porušení pravidel dle jejich osobního uvážení.
6.2. V případě, že hráč jednal proti serveru, které není určeno v pravidlech, rozhoduje o
trestu vedení serveru.
6.3. Hráč má právo se jedenkrát odvolat proti trestu maximálně 24 hodin po jeho
udělení, a to v příslušném kanále na Discord serveru).
6.4. V případě, že je hráč neaktivní po dobu tří měsíců, vyhrazujeme si právo na
odstranění veškerých dat spojených s jeho účtem (herní postup, peníze, pozemky,
Tokeny atd.) a to bez nároku na finanční či jinou náhradu.
6.5. Hráč není majitelem účtu a je mu k němu pouze povolován vzdálený přístup. Tento
přístup může být kdykoliv omezen, nebo zcela zablokován v případě porušení
pravidel, nebo zániku herního serveru, a to bez nároku na finanční či jinou náhradu.
6.6. Vedení si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla a na tuto změnu neupozornit.
Upozornění je nepovinné.
6.7. Na vedení se nevztahují žádná pravidla, jejich rozhodnutí jsou konečná a mohou
jednat dle svého uvážení.
6.8. Připojením do hry souhlasíš se všemi pravidly serveru.

7. Vykoupení z trestu
Na serveru se lze vykoupit z trestu finanční podporou. Stačí si zakoupit Tokeny a vybrat jako
donate goal „Vykoupení z trestu“. Na tento typ platby se nevztahují slevy a promo akce.
Po provedení nákupu stačí upozornit vedení na provedenou platbu a bude vám snížen trest
v závislosti na výši podpory. Podpora je nevratná, bez možnosti reklamace (platí i při
chybném zaslání). Vykoupení z trestu není imunita pro další prohřešky.
Níže se nachází seznam minimální výše podpory za daný prohřešek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smazání posledního varování
Smazání posledních 3 varování
Smazání všech varování
Zrušení dočasného umlčení
Propuštění z vězení
Zrušení permanentního umlčení
Unban IP adresy (nelze pro VPN/Proxy, nesmaže ban účtu)
Unban dočasného banu účtu pod 1 měsíc
Unban permanentního banu účtu
Smazání veškerých trestů

1 900 Tokenů
4 900 Tokenů
9 900 Tokenů
7 900 Tokenů
9 900 Tokenů
19 900 Tokenů
19 900 Tokenů
19 900 Tokenů
29 900 Tokenů
49 900 Tokenů

V Praze dne 04.02.2021
Všechna práva vyhrazena
© mc.varmi.cz
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