
Regulament UGC
Timișoreana

Orice fel de material postat sau interacțiune a utilizatorilor de Facebook pe paginile
Timișoreana nu trebuie să:

● Promoveze consumul excesiv sau iresponsabil de alcool.

● Să fie distribuit către persoane cu vârsta sub 18 ani.

● Încalce prevederile legale;

● Conțină referințe la droguri sau violență;

● Fie contrare bunelor moravuri;

● Conțină detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau
în mod direct pentru o anumită rasă, etnie, religie, orientare sexuala sau grup
socio-economic;

● Aibe un conținut blasfemiator, defăimător, ofensator, sensibil din punct de vedere
politic și/sau cultural și/sau sportiv, sau care promoveaza misoginismul.

● Fie obscene sau indecente, cu referiri de nuditate, pornografie sau vulgaritate;

● Calomnieze, hărțuiască, spioneze, amenințe sau să violeze în vreun fel drepturile
legale ale altora.

● Conțină injurii sau un limbaj care poate ofensa.

● Încalce, să poată încălca legea sau să instige la activități în afara legii. Aceasta
include publicarea, postarea, distribuirea sau diseminarea oricărei informații
defăimătoare, obscene, indecente, confuze sau ilegale.

● Facă publicitate comercială pentru produse sau servicii.

● Fie postate astfel încât să pară că sunt postate de o altă persoană/entitate.

● Includă date personale de contact: număr de telefon, email, adrese poștale.

● Descrie sau încurajeze activități care ar putea să pună în pericol siguranța sau starea
de bine a altora, inclusiv abuzul de alcool.

● Sa fie făcute de o persoană sub vârsta legală pentru consumul de alcool (sub 18 ani)
sau să includă o fotografie în care apare o persoană care are (sau pare să aibă) mai
puțin de 18 ani.



● Prezinte abuzul de alcool sau iresponsabilitatea în consum într-o lumină pozitivă.

● Încurajeze consumul de alcool la volan, consumul operând orice fel de mașinărie sau
în timp ce desfășoară alt gen de activitate care presupune concentrare pentru a evita
accidentele.

● Implice faptul că alcoolul aduce orice fel de beneficii de sănătate.

● Implice faptul că a consuma alcool este esențial pentru succesul în afaceri, sport, în
mediul academic sau social.

● Implice faptul că Timișoreana sau altă băutură sunt bune datorită conținutului ridicat
de alcool.

● Condamne pe oricine alege să nu consume alcool.

● Vorbească despre consumul de alcool în legătură cu comportamente ilegale sau
antisociale

Conținutul care încalcă regulile de mai sus va fi șters.


