
 

 

 

 Regulamin grupy KOD - region łódzki na facebooku 

1. Zasady dołączania do grupy KOD_Łódzkie. 
____1.1. Do grupy dołączyć może każdy Członek lub Sympatyk Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, jeżeli: 

a. zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego lub wskaże inny ważny powód uzasadniający członkostwo w łódzkiej 

grupie regionalnej, 

b. samodzielnie zgłosił się do grupy (można zachęcać znajomych do dołączenia, ale nie można ich samodzielnie 

dodawać).  

____1.2. Członkiem grupy nie może być osoba popierająca łamanie fundamentalnych zasad demokratycznego państwa 

prawa, praw i swobód obywatelskich, głosząca mowę nienawiści lub należąca do organizacji głoszących takie hasła.  

____1.3. Każde zgłoszenie do grupy jest weryfikowane przez administratorów. 

 

2. Wszyscy członkowie grupy mają równe prawa i obowiązki.   
 

3. Dyskusja w grupie polega na pisaniu postów i komentarzy. 
____3.1. Post powinien być związany z tematyką grupy.  

Nie może składać się z samego linku (link może być podstawą do własnego komentarza, ale podjęcie dyskusji przez 

członków grupy musi być możliwe bez jego otwierania, nie wystarczy skopiowanie cudzego artykułu i tekst „Warto 

przeczytać”, "Zobaczcie" itp.). Nie należy też kopiować całej treści linkowanego artykułu – w poście należy go skrócić lub 

skomentować.  

Jeśli linkowany materiał jest w języku obcym, należy go streścić po polsku.  

____3.2. Wiadomości powinny pochodzić z wiarygodnych źródeł, unikamy powielania fakenewsów. 

____3.3. Posty nie mogą się dublować. (Zanim napiszesz, sprawdź czy ten temat nie był już wcześniej poruszany - 

możesz skorzystać z opcji „szukaj” wpisując wybrane słowa).  

Zdublowane posty (np. kolejne udostępnienie tego samego artykułu z gazety) są usuwane przez administratora grupy. 

____3.4. Komentarze pod postem powinny tworzyć dyskusję na temat przedstawiony w poście. Komentarze 

niezwiązane z tematem postu, obraźliwe, niezgodne z regulaminem są usuwane przez administratora grupy. 

____3.5. Nie dyskutujemy personalnie, nie obrażamy współrozmówców ani jakichkolwiek innych osób.  Nie atakujemy 

osób o innych poglądach czy wyrażających odmienne zdanie. 



 

 

____3.6. Nie sprowadzamy ważnych tematów na „poboczne wątki”. Zajmujemy się istotą sprawy a nie sobą. Na grupie 

jesteśmy dla wspólnego celu, nie dla udowodnienia, że to my mamy rację. 

____3.7. Prywatne spory, problemy, wątpliwości wyjaśniamy na priv z zainteresowanymi osobami. Nie zmuszamy 

pozostałych członków grupy, by uczestniczyli – choćby biernie - w takich sporach. 

4. Wspieramy wszystkie inicjatywy i ugrupowania prodemokratyczne, zachowując bezstronność. Grupa nie służy do 
autopromocji żadnego ugrupowania czy partii politycznej. 

 

5. Nie promujemy blogów/stron/wydarzeń/ itp. niezwiązanych z działalnością KOD lub niezgodnych z celami 
Stowarzyszenia. 

 

6. Promowanie wydarzeń na grupie jest możliwe tylko wtedy gdy: 
a. post stanowi jedynie zaproszenie dla innych członków grupy  

b. nie wymaga użycia logo lub majątku KOD. 

Jeżeli dla zorganizowania wydarzenia konieczne jest użycie logo KOD reg. łódzki lub majątku Stowarzyszenia (np. 

siedziba, sprzęt nagłaśniający) – wszelkie propozycje, zaproszenia do współpracy i inne kwestie organizacyjne powinny 

być przesyłane mailowo na adres: zarzad@kod-lodzkie.pl 

 

7. Jeśli uważasz, że rozmówca obraża, prowokuje, „trolluje” lub w inny sposób narusza regulamin grupy,  możesz 
skorzystać z funkcji „Zgłoś post” lub napisać maila na adres it@kod-lodzkie.pl z podaniem linka do rozmowy i 
wyjaśnieniem przyczyny zgłoszenia.  

 

8. Administrator ma prawo, po otrzymaniu zgłoszenia lub z własnej inicjatywy, usunąć wpis sprzeczny z regulaminem 
grupy, informując o przyczynach jego usunięcia.  

 

9. Zabronione jest blokowanie administratorów grupy przez członków grupy. Brak zastosowania się do prośby o 
odblokowanie skutkuje usunięciem z grupy na stałe.   

 

10. Osoby niestosujące się do wymienionych powyżej zasad, po zwróceniu im uwagi przez administratora mogą zostać 
„wyciszone” (co oznacza że nie mają możliwości pisania postów i komentarzy w grupie) na określony czas. Trzecie z kolei 
wyciszenie spowodowane łamaniem regulaminu grupy może skutkować usunięciem użytkownika z grupy (czasowo lub 
trwale).  

UWAGI DO ADMINÓW (skargi, niejasności, inne uwagi): it@kod-lodzkie.pl 
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