Cisztás Fibrózis Magyarország
(Felnőtt CF Egyesület által üzemeltetett fórum)

Facebook fórumozási szabályok
A csatlakozás menete:
A fórum zárt, csatlakozás csak külön felkérés után lehetséges. A felkérés után a
moderátorok valamelyike felkéri a frissen csatlakozott felhasználót hogy
mutatkozzon be néhány szóval, illetve mondja el, hogy miért csatlakozott.
Amennyiben a moderátor úgy ítéli meg hogy a felhasználó nem érintett sem
közvetlenül sem pedig közvetve a cisztás fibrózis betegségben, úgy a
csatlakozási kérelmet elutasíthatja.
Alapszabályok:
Az alábbi dokumentumban foglaltuk össze mindazon szabályokat és
megfontolásra érdemes alapelveket amelyeket a fórum rendjének, a kulturált
és értékteremtő társalgást biztosító alapelveknek gondolunk. Mindazok akik a
fórumba belépnek és hozzászólásaikkal részt vesznek annak mindennapjaiban,
magukénak vallják a lentebb olvasható szabályokat és iránymutatásokat,
betartásukat kötelezőnek érzik magukra nézve, és segítik a közösség többi
tagját is ezen elvek betartásában. Mindezen szabályok be nem tartása vagy
szándékos figyelmen kívül hagyása a fórumból való kizárást eredményezheti.
Támogasd a többieket úgy, ahogy te is szeretnéd hogy támogassanak és csak
olyan tanácsot adj, amelyet magad is megfogadnál.
A fórumon szigorúan tilos az alábbi tevékenységek bármelyike:
- személyeskedés, sértegetés, sértő jellemzés vagy a másikról tett
rágalmazó, lealacsonyító kijelentés
- kereskedelmi vagy egyéb haszonszerzési célból közzé tett poszt, ide
tartoznak a reklámok, kéretlen termékismertetők, hirdetések, stb.
- moderátorok munkájának indokolatlan számonkérése illetve moderátor
közvetlen kérésének vagy felszólításának figyelmen kívül hagyása
- sértő, ízléstelen, obszcén jellegű képek közzététele
- szavazásokra és különböző akciókra való felhívások folyamatos
közzététele

- fórum nem rendeltetésszerű használata vagy nem a CF-hez mint
témához való hozzászólások posztolása
- fiktív felhasználóval, politikai, vallási vagy egyéb csoportosulások
felhasználóival való csatlakozás a fórumra
- használt gyógyászati segédeszközök meghirdetése (még ingyen sem
engedélyezett a CF-ben fennálló keresztfertőzések elkerülése végett!)
Honlapunk:
Az Egyesület honlapja a www.cisztasfibrozis.hu vagy www.mucoviscidosis.hu
címekről érhető el.
CF Levelezőlista:
A fórum mellett üzemeltetünk még egy levelező listát is amelyen a tagok
szintén fontos információkhoz juthatnak levelezés útján. Ennek címe:
cisztasfibrozis@googlegroups.com
A levelezőlistára való feliratkozáshoz látogass el a következő címre vagy kérd
facebook csoportunk valamely adminisztrátorának segítségét:
https://groups.google.com/forum/#!forum/cisztasfibrozis

Mindenkinek jó fórumozást, emailezést kívánunk!
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