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1. GRUPA 

Niniejszy regulamin jest regulaminem wewnętrznym nieformalnej grupy osób zrzeszonej 

na założonej na portalu społecznościowym Facebook grupy, dostępnej pod adresem 

https://www.facebook.com/groups/latexpolska/. 

Grupa prowadzona jest w języku polskim. 

 

2. CEL GRUPY 

Celem grupy są: 

• rozwój tematyki latexu w Polsce,  

• możliwość wymiany wiedzy, zdjęć, opinii i poglądów między jej członkami, 

• zadawanie pytań na temat latexu i tematów pokrewnych, 

• budowanie świadomości rzeczywistego wizerunku materiału. 

 

3. LOGO GRUPY 

Grupa posługuje się logiem oraz sloganem widocznym na stronie tytułowej tego 

regulaminu, które jest udostępniane przez Twórcę na zasadach licencji CREATIVE 

COMMONS 4.0 POLSKA. Księga znaku Latex Polska precyzuje warunki jego 

użytkowania, konstrukcję oraz inne istotne kwestie.  

 

4. TREŚCI NIEPOWOŁANE 

Zabrania się wstawiania na stronę grupy treści pornograficznych, niezwiązanych  

z tematem grupy (spam) oraz anonsów towarzyskich. Równocześnie zabrania się 

obrażania innych członków grupy, a także używania języka zawierającego liczne 

wulgaryzmy. Posty takie będą usuwane, a wobec osób wstawiających kilkakrotnie takie 

treści, będą wyciągane konsekwencje. Bądźmy dla siebie mili i wyrozumiali. 

 

5. PUBLIKOWANIE I UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW W GRUPIE 

Publikując na forum grupy różne materiały należy kierować się zdrowym rozsądkiem, 

a także poniższymi zasadami: 

• Mile widziane są materiały pochodzące ze zbiorów prywatnych, co pozwala na 

znaczne podniesienie atrakcyjności grupy. 

• Jedna osoba nie publikuje postów seriami, tzn. kilka-kilkanaście postów dziennie 

(szczególnie materiałów znalezionych w Internecie). Kierujemy się zasadą „jakość 

ponad ilość”. 

• Dopuszcza się udostępnianie postów/zdjęć już znajdujących się na Facebooku 

o tematyce latexu i podobnej. 

• Dopuszcza się wstawianie linków bądź ogłoszeń dotyczących możliwości 

sprzedaży ubrań i akcesoriów powiązanych z tematem grupy. 

• Z uwagi na delikatną tematykę grupy, można dla własnego komfortu 

prezentować zdjęcia w tej tematyce bez swojej twarzy. Zachęca się jednak do 

pokazywania całych zdjęć, co pozytywnie wpłynie na życie grupy i popularyzację 

materiału. 
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• Przy publikacji własnych zdjęć i materiałów należy pamiętać o istniejącym ryzyku 

wycieku takich materiałów poza grupę. Odpowiedzialności za taką sytuację nie 

ponoszą administratorzy grupy. 

• Zdjęcia nie powinny naruszać dóbr kogokolwiek, a także nie być umieszczane  

w przypadku niewyrażenia zgody osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu. 

 

6. PUBLIKOWANIE I UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW Z GRUPY 

Zabrania się publikowania materiałów z niniejszej grupy poza nią samą (inne grupy, fora, 

serwisy internetowe itd.) bez zgody jej autora/autorów. Szczególnie dotyczy to 

wszelkich zdjęć z prywatnych zbiorów członków, które znalazły się na forum grupy. 

 

7. CZŁONKOSTWO 

Grupa Latex Polska znajduje się w ogólnodostępnym serwisie Facebook. Nie jest ona 

jednak grupą publiczną z uwagi na chęć zapewnienia komfortu wszystkim jej członkom 

oraz delikatny charakter mody latexowej. 

Do dołączenia do grupy wymagane jest spełnienie kilku warunków. Ma to na celu 

utrzymanie jakości grupy oraz niedołączanie do niej zupełnie nieznanych osób o pustych 

profilach. Osoba kandydująca do dołączenia do grupy nie powinna budzić obaw 

o naruszanie w przyszłości jej regulaminu. 

Proces dołączenia do grupy obejmuje poniższe kroki: 

1. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 

2. Wysłanie prośby o dołączenie (funkcja Facebooka). 

3. Wejście na stronę https://www.latexpolska.com/aplikacja-grupa-facebook/ 

i wypełnienie ankiety, w której osoba ubiegająca się o członkostwo zostanie 

poproszona o podanie kilku informacji o sobie, celu dołączenia do grupy i tym 

podobnych. 

4. Administratorzy podejmują wstępną decyzję o możliwości dołączenia 

kandydata/kandydatki do grupy podstawie przesłanych informacji oraz 

ogólnodostępnych informacji. 

5. Administrator skontaktuje się z kandydatem/kandydatką poprzez wiadomość 

prywatną na Facebooku lub mailowo. W określonych przypadkach zostanie on/ona 

poproszony/poproszona o wysłanie swojego zdjęcia (z twarzą). Możliwe jest 

dopytanie o kilka dodatkowych informacji. 

6. Podjęcie ostateczniej decyzji przez administrację. 

7. Po dołączeniu do grupy bardzo mile widziana jest wiadomość powitalna. 

Dane przekazane w procesie rekrutacji (w tym również zdjęcia) nie zostaną nigdzie 

opublikowane (również nie na grupie) i służą wyłącznie w procesie przyjmowania do 

grupy. 

 

8. KWESTIE INTERPERSONALNE 

Wszelkie spory pomiędzy członkami pojawiające się poza forum grupy  

(np. w prywatnych rozmowach) są rozstrzygane przez nich samych. Niemniej zgłaszane 

do administratora przez członka grupy informacje o naruszaniu przez innego członka 

jego dóbr prywatnych, przestrzeni prywatnej, komfortu członkostwa w grupie lub 

https://www.latexpolska.com/aplikacja-grupa-facebook/
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ogólnie przyjętych zasad moralnych mogą posłużyć jako argument do wydalenia go 

z grona członków grupy. 

 

9. NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU 

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu wiązać się będzie  z usuwaniem postów lub 

komentarzy jego niespełniających, a wobec ich autorów zastosowane upomnienia i/lub 

usunięcie z grupy. 

 

10. KWESTIE SPORNE 

Kwestie sporne rozstrzygane będą przez administratora/ów kierując się dobrem całej 

grupy i ogólnymi zasadami moralnymi. 

 

Adres kontaktowy: admin@latexpolska.com 

Regulamin może ulec zmianie. 

17.02.2022 


