
 

 

REGULAMENT GENERAL 
al serverului de TeamSpeak 

 
Important! 
  

• În cazul în care sunteți deranjați pe unul din canalele 
publice/private, vă rugăm contactați un Administrator, 
Moderator sau Helper. 

• Nu tratați un membru al Administrației AVULON cu 
disrespect, în caz contrar se vor aplica sancțiuni.  
 
 

Reguli generale: 
 

- TS.AVULON.RO  este un server public, unde orice utilizator poate intra. 
- Nu folosiți nickname-uri sau descrieri jignitoare/obscene. 
- Nu folosiți avatare jignitoare/obscene. 
- Evitați să folosiți un limbaj vulgar/jignitor. 
- Nu puneți muzică decât pe Camerele de Muzică sau pe canalele private, DOAR cu acordul 

Channel Adminului. 
- Nu vă plimbați de pe un canal pe altul, deranjând utilizatorii mai multor canale. 
- Reclama către alte comunități duce la banarea permanentă. 
- Gradele se acordă în funcție de contribuția la buna funcționare a serverului de TeamSpeak 3 

( număr de membrii aduși, vechime, comportament civilizat şi matur ... ). 
- Pentru a reclama un abuz sau o problemă, sunteți rugați să contactați o persoana din 

administrație, să-i expuneți problema dumneavoastră ṣi să-i arătați ṣi o dovadă, pentru a putea 
lua măsuri. 

- Aveți obligația de a folosi funcția " Push to talk" ( țineți apăsat un buton pentru a vorbi ), pentru 
a evita microfonia ( sunete foarte înalte sau supărătoare ) pe canale ! 

 
Regulament Admini: 
 

- Stați pe server doar cu nick-ul pe care aṭi primit gradul respectiv ( Dacă doriți să vă schimbați 
nickname-ul, vă rugăm să înștiințați o persoană din conducere ). 

- Interveniți doar atunci când sunteți contactați. 
- Nu intrați pe canale private, dacă nu aveți aprobarea unui Channel Admin. 
- Nu aveți voie să dați channel admin altor persoane, decât deținătorilor de canale permanente 

( private ). 
- Nu faceți canale la servere publice. 
- Răspundeți cererilor prin pm ( private message ) ale utilizatorilor de creare a canalelor 

permanente. 
- După ce ați creat un canal pe TS, aveți obligația să vă scoateți "Channel adminul" de pe 

respectivul canal. 
 
Informaţii Canale Permanente: 
 

- Numele unui canal permanent nu trebuie să conțină semne/simboluri. 
- Numele oricărui canal nu trebuie să conțină cuvinte vulgare/jignitoare/obscene. 
- Numele oricărui canal trebuie să aibă minim 3 caractere. 
- La cererea unui canal permanent, nu se acceptă mai mult de 2/3 Subcanale. 
- Canalele Permanente vor fi șterse doar dacă activitatea acestora lasă de dorit, sau dacă 

regulamentul nu este respectat de către persoanele acelui canal. 


