--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konstytucja MyCrafty
Z dnia 24 kwietnia 2019 roku
W trosce o byt i przyszłość naszego Serwera Minecraft, my, Użytkownicy Sieci MyCrafty,
ustanawiamy następujący spis praw, zasad i obowiązków nas wszystkich, byśmy mogli wspólnie
czerpać dobro płynące ze wspólnego korzystania z dobroci
Sieci MyCrafty.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozdział I
Definicje
Art. 1
Sieć MyCrafty - usługi pełnione przez firmę MyCrafty Entertainment Szymon Szymański (NIP:
5223132209, REGON: 380844999), której właścicielem jest Szymon Szymański, oparte o:
a) Serwer - serwer gry Minecraft o adresach MyCrafty.net oraz MyCrafty.pl;
b) Strona internetowa - strona internetowa serwera MyCrafty.net;
c) TeamSpeak - serwer głosowy aplikacji TeamSpeak 3 Sieci MyCrafty;
d) Discord - serwer aplikacji Discord Sieci MyCrafty.
Art. 2
Tryb - poszczególny podserwer Sieci MyCrafty.
Art. 3
Usługa - udostępnienie Użytkownikowidodatkowo odpłatnych funkcjiSerwera.
Art. 4
Użytkownik - każda osoba, która korzysta z funkcji Sieci MyCrafty.
Art. 5
Administrator - osoba uprawniona przez właściciela firmy MyCrafty Entertainment Szymon
Szymański do pełnienia usług porządkowych, a także zarządzania Użytkownikamina Sieci MyCrafty.

Art. 6
Sklep - podstrona internetowa umieszczona pod adresem MyCrafty.net/sklep, na której potencjalny
Klient m
 oże dokonać transakcji.
Art. 7
Klient - Osoba dokonująca transakcji w Sklepie.
Art. 8
Transakcja - spełnienie przez Klientaświadczenia pieniężnego na rzecz firmy MyCrafty
Entertainment Szymon Szymański w zamian za świadczenie usługi przez Sieć MyCrafty.
.Art. 9
Doładowanie konta - Przypisanie konkretnej ilości Tokenówdo konta Użytkownika.
Art. 10
Blokada konta (Ban) - Pozbawienie Użytkownikamożliwości korzystania z Usługoraz funkcji
Serweraświadczonych przez firmę MyCrafty Entertainment Szymon Szymański.
Art. 11
Kick - Wyrzucenie Użytkownika z Serwera.
Art. 12
Mute - Tymczasowe bądź permanentne pozbawienie Użytkownikamożliwości korzystania z czatu na
Serwerze.
Art. 13
Rezerwacja Slota - Możliwość wejścia na pełen Trybw dowolnym momencie, bez konieczności
czekania na zwolnienie się miejsca.
Art. 14
Nowa Edycja - Ponowne otwarcie danego Trybu, co jest równoznaczne z utratą wszystkich wcześniej
zakupionych Usług.
Art. 15
Panel Gracza - Podstrona MyCrafty.net, dzięki której Użytkownikmoże skontaktować się z
Administracją.
Art. 16
Administracja - Grupa osób uprawnionych przez właściciela firmy MyCrafty Entertainment Szymon
Szymański do pełnienia usług porządkowych, a także zarządzania Użytkownikami naSieci MyCrafty.

Art. 17
Konstytucja - niniejszy zbiór zasad obowiązujących na Sieci MyCrafty.
Art. 18
Token - Waluta obowiązująca na Sieci MyCrafty.
Art. 19
AFK (eng. Away From Keyboard) - Odejście od komputera podczas przebywania na Sieci MyCrafty
.
Art. 20
Cuboid - Obszar przypisany do Użytkownikana którym on i inni, dodani,Użytkownicymogą
wykonywać czynności.
Art. 21
Troll - Osoba charakteryzująca się antyspołecznym zachowaniem. Jego celem jest wywołanie gniewu
lub skupienie na sobie uwagi Użytkowników.
Art. 22
Ninja Jumper - Ranga nadawana przez członków Wyższej Administracjipozwalająca na
przechodzenie między kanałami na komunikatorze TeamSpeak.
Art. 23
NON-PvP - Strefa, w której zabijanie jest zabronione.
Art. 24
PvP - Strefa, w której zabijanie jest dozwolone.
Art. 25
Bug - Błąd Serwerabądź jego poszczególnego Trybu.
Art. 26
Lag - ChwiloweopóźnienieSerwerabądź jego poszczególnego Trybu.
Art. 27
Spam - Powtarzanie takiej samej wiadomości lub komendy więcej niż dwa razy w przedziale
mniejszym niż pięć minut; pisanie wiadomości o podobnej treści, które nie mają nic na celu, oprócz
sztucznego zapełnienia czatu; pisanie jednego zdania w kilku wiadomościach.
Art. 28
Flood - Wysyłanie na czat ciągu znaków, które nie tworzą słowa, a jedynie są połączeniem kilku,
bezcelowo napisanych znaków, który ma na celu sztuczne zapełnienie czatu.

Art. 29
Wyższa Administracja - Zbiór Administratorówz dużym stażem i wiedzą o Sieci MyCrafty
posiadających co najmniej rangę Admin.
Rozdział II
Postanowienia ogólne
Art. 30
Sieć MyCraftyzostała utworzona dnia 26 marca 2019 roku.
Art. 31
Sieć MyCraftyjest tworzona przez AdministracjęSieci, przy współpracy z Użytkownikami,
którzy mogą brać czynny udział w jej tworzeniu poprzez zgłaszanie swoich propozycji do
Administracji.
Art. 32
Wszystkie ważne decyzje podejmuje właściciel Sieci funkcjonujący naSieci
MyCraftypod nazwą Simon_Simonsky.
Art. 33
Użytkownikiemmoże być każdy, pod warunkiem przestrzegania niniejszego spisu zasad, praw
i obowiązków, zwanego dalej Konstytucją.
Art. 34
Każdy Użytkownikprzy rozpoczęciu korzystania z usług Sieci MyCraftyna Sieci MyCraftyoświadcza,
że akceptuje niniejszą Konstytucję.
Art. 35
Nieznajomość Konstytucjinie zwalnia z jej przestrzegania.
Art. 36
Administracjazastrzega sobie prawo do edytowania Konstytucji,bez uprzedniego informowania o
tym Użytkowników.
Art. 37
Administracjanie odpowiada za utracone przedmioty.
Art. 38
Administracjanie odpowiada za utracenie dostępu do konta w wyniku niedostatecznego
zabezpieczenia.

Art. 39
Do kontaktu z Administracją,Użytkownikmoże wykorzystać:
a) Komendę /helpop;
b) Czat na danym Trybie;
c) Discord;
d) TeamSpeak;
e) Panel Gracza;
f) Fanpage Serwera.
Art. 40
Administracjanie poprosi żadnego z Użytkownikówo udostępnienie danych do logowania.
Art. 41
Zaleca się, aby każdy Użytkownikposiadał program umożliwiający sprawdzenie go (TeamViewer,
AnyDesk), pod kątem posiadania niedozwolonych modyfikacji do gry.
Art. 42
Właściciel Sieci MyCraftynie narzuca Administracjiprogramu, przez który będzie sprawdzany
Użytkownik.
Art. 43
Administracjazastrzega sobie prawo do ukarania Użytkownika, który utrudnia działania
administracyjne i funkcjonowanie Serwera.
Art. 44
Administratornie ma obowiązku udostępnienia ukaranemuUżytkownikowidowodów wskazujących
jego winę.
Art. 45
Właściciel ma prawo do odebrania lub nadania rangi członkowi Administracjibądź innemu
Użytkownikowibez podania przyczyny.
Art. 46
Wszelkie loga, grafiki, Konstytucjabądź inne prace są własnością serwera oraz właściciela Sieci
MyCrafty.
Art. 47
Każdy Użytkownikmoże posiadać maksymalnie jedno konto.
Art. 48
Administracjanie odpowiada zaUżytkownikówbędących AFKna serwerze. Przebywając AFK
Użytkownikjest świadom ewentualnej możliwości sprawdzenia przez Administratora.

Art. 49
Wiadomości prywatne są zapisywane do logów serwera oraz są widoczne dla członków Administracji.
Art. 50
Użytkownikma prawo do zmiany nazwy użytkownika, której używa na Sieci MyCrafty po uprzednim
zezwoleniu członka WyższejAdministracji. Zawartość konta nie będzie przenoszona.
Art. 51
Nazwa użytkownika może zawierać tylko znaki angielskiego alfabetu (A-Z, a-z), cyfry oraz znak
podkreślenia. Na Discord’zie oraz TeamSpeak’u nazwa użytkownika może zawierać dodatkowo
myślnik, kropkę, nawiasy, ukośniki (slash’e) oraz znaki z alfabetu polskiego (ł, Ł, ą, Ą, ę, Ę, ż, Ż, ź,
Ź, ó, Ó, ć, Ć, ś, Ś, ń, Ń). Wszystkie znaki muszą być napisane domyślną czcionką, z której korzysta
dany program, gra, czy aplikacja. Wymaga się, by nazwa użytkownika naDicord’zie posiadała co
najmniej 2 znaki z polskiego alfabetu.
Art. 52
Wszelkie nieścisłości reguluje członekWyższej Administracji.

Rozdział III
Regulamin
1. Serwer
Art. 53
Zabrania się udostępniania jakichkolwiek danych osobowych i innych informacji personalnych na
temat innych osób, bez ich zgody.
Art. 54
Zabrania się wykorzystywania wizerunku Sieci MyCraftyw celach mogących zaszkodzić jej lub
innym Użytkownikom.
Art. 55
Zabrania się używania programów umożliwiających zmianę lokalizacji, głosu lub IP.
Art. 56
Zabrania się współpracy z osobami mogącymi przyczyniać się do łamania praw autorskich.
Art. 57
Zabrania się reklamowania czegokolwiek niezwiązanego z Siecią MyCrafty.

Art. 58
Zabrania się publikowania treści propagujących alkohol, papierosy, narkotyki i inne środki
odurzające.
Art. 59
Zabrania się prowadzenia handlu za jakąkolwiek walutę realną bądź jej odpowiedniki (karty prepaid,
doładowania do gier itp.).
Art. 60
Zabrania się wykorzystywania Bug’ówSerwera.
Art. 61
Zabrania się pisania w języku niezrozumiałym dla większości Użytkowników,Spamowania, jego
wywoływania, Floodowania,pisania wielkimi literami, używania słów powszechnie uznawanych za
wulgarne bądź pisania celowo z błędną ortografią.
Art. 62
Zabrania się stosowania gróźb, obrażania, szantażowania, nękania lub poniżania innych
Użytkowników.
Art. 63
Zabrania się upodabniania swojego zachowania do Trolla.
Art. 64
Zabrania się posiadania wulgarnych lub uznawanych za obraźliwe nazw użytkownika.
Art. 65
Zabrania się składania skarg, próśb o odbanowanie, aplikacje na posadę Helper, Bud w celu żartu.
Art. 66
Zabrania się składania aplikacji na posadę Helper i Bud, wcześniej niż miesiąc po odrzuceniu
ostatniego podania. Jednocześnie zabrania się przyspieszania rozpatrzenia podania.
Art. 67
Zabrania się utrudniania pracy Youtuberom lub członkom Administracji.
Art. 68
Zabrania się utrudniania zabawy innym graczom w sposób nagminny.
Art. 69
Zabrania się podszywania się pod inne osoby, posiadanie takiej samej nazwy lub zbliżonej do innego
Użytkownikaw celu żartu.

Art. 70
Zabrania się podszywania się pod znanych Youtuberów oraz członków AdministracjiSieci MyCrafty.

Art. 71
Zabrania się proszenia członkówAdministracjio przedmioty, rangi oraz inne tego typu udogodnienia.
Art. 72
Zabrania się Użytkownikomrozpowszechniać informacji mogących zaszkodzić wizerunkowi,
działaniu lub interesom Sieci MyCrafty.
Art. 73
Zabrania się namawiania innych Użytkowników Sieci MyCraftydo łamania panującej na nim
Konstytucji, fałszowania dowodów, przekupstwa oraza namawiania do kłamstwa.
Art. 74
Zabrania się tworzenia fałszywych dowodów w celu zaszkodzenia innemu Użytkownikowi Sieci
MyCrafty.
Art. 75
Użytkownikma prawo do trzech pomyłek podczas rekrutacji. Po przekroczeniu tego limitu może
zostać odsunięty od rekrutacji.
Art.76
Każdy Użytkownikma obowiązek postępowania zgodnie z polskim prawem i Konstytucją.
Art. 77
Od Użytkowników Sieci MyCraftyoczekuje się pisania poprawnie, pod względem językowym i
ortograficznym.
Art. 78
Zabrania się publikować treści rasistowskie, pornograficzne, szerzące nienawiść i przemoc.

Art. 79
Zabrania się wysyłania linków do niebezpiecznych stron i aplikacji.
Art. 80
Zabrania się zabijania w strefie NON-PvP
Art. 81
Zabrania się proszenia Administracjio odzyskanie przedmiotów utraconych w wyniku śmierci,Buga,
Lagabądź kradzieży.Administracjanie ponosi odpowiedzialności za utracone przedmioty w wyniku
przypadków wymienionych wyżej.

Art. 82
Zabrania się budowania mechanizmów mogących powodować wysokie zużycie zasobów
systemowych serwera.
Art. 83
Zabrania się posiadania niedozwolonych modyfikacji do gry oraz makr, skryptów i autoclickerów.
Zezwala się używania następujących modyfikacji: Forge, Forge ModLoader, OptiFine, LabyMod,
5zig, Too Many Item, Not Enough Items, Just Enough Items, Dynamic Lights, Waila Harvestability,
JourneyMap FairPlay Edition Xaero’s Minimap Fair-play Edition.
Art. 84
Użytkownikbędący właścicielem danego Cuboidajest w pełni odpowiedzialny za to co się na nim
odbywa. Mogą być wyciągnięte konsekwencje wobec niego za przedsięwzięcia łamiące Konstytucję
na tym obszarze.
Art. 85
Zabrania się wprowadzania w obieg przedmiotów o niecenzuralnych, nieetycznych bądź
nieodpowiednich nazwach.
2. TeamSpeak
Art. 86
Zabrania się nagrywania jakiegokolwiek UżytkownikaSieci MyCraftybez zezwolenia wszystkich
osób uczestniczących w rozmowie.
Art. 87
Zabrania się nadużywania rangi Ninja Jumper do wchodzenia na kanały prywatne i administracyjne
bez pozwolenia.
Art. 88
Zabrania się używania wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych i nieetycznych nazw kanałów.
Art. 89
Zabrania się przeskakiwania pomiędzy kanałami głosowymi oraz bezpodstawnego wchodzenia na
kanał pomocy
Art. 90
Zabrania się posiadania nieetycznych, a także niecenzuralnych awatarów.
Art. 91
Zabrania się stosowania gróźb, obrażania, szantażowania, nękania lub poniżania innych
Użytkowników.

Art. 92
Zabrania się udostępniania jakichkolwiek danych osobowych i innych informacji personalnych na
temat innych osób, bez ich zgody.
Art. 93
Zabrania się wykorzystywania wizerunku Sieci MyCraftyw celach mogących zaszkodzić jej lub
innym Użytkownikom.
Art. 94
Zabrania się używania programów umożliwiających zmianę lokalizacji, głosu lub IP.
Art. 95
Zabrania się współpracy z osobami mogącymi przyczyniać się do łamania praw autorskich.
Art. 96
Zabrania się reklamowania czegokolwiek niezwiązanego z Siecią MyCrafty.
Art. 97
Zabrania się publikowania treści propagujących alkohol, papierosy, narkotyki i inne środki
odurzające.
Art. 98
Zabrania się prowadzenia handlu za jakąkolwiek walutę realną bądź jej odpowiedniki (karty prepaid,
doładowania do gier itp.).
3. Discord
Art. 99
Zabrania się nagrywania jakiegokolwiek UżytkownikaSieci MyCrafty,bez zezwolenia wszystkich
osób uczestniczących w rozmowie.
Art. 100
Zabrania się nadmiernego przeskakiwania pomiędzy kanałami głosowymi.
Art. 101
Nakazuje się, by Użytkownikposiadał awatar (różny od domyślnego), jednocześnie zabrania się
posiadania nieetycznych, a także niecenzuralnych awatarów.
Art. 102
Zabrania się stosowania gróźb, obrażania, szantażowania, nękania lub poniżania innych
Użytkowników.

Art. 103
Zabrania się udostępniania jakichkolwiek danych osobowych i innych informacji personalnych na
temat innych osób, bez ich zgody.
Art. 104
Zabrania się wykorzystywania wizerunku Sieci MyCrafty w celach mogących zaszkodzić jej lub
innym Użytkownikom.
Art. 105
Zabrania się używania programów umożliwiających zmianę lokalizacji, głosu lub IP.
Art. 106
Zabrania się współpracy z osobami mogącymi przyczyniać się do łamania praw autorskich.
Art. 107
Zabrania się reklamowania czegokolwiek niezwiązanego z Siecią MyCrafty.
Art. 108
Zabrania się publikowania treści propagujących alkohol, papierosy, narkotyki i inne środki
odurzające.
Art. 109
Zabrania się prowadzenia handlu za jakąkolwiek walutę realną bądź jej odpowiedniki (karty prepaid,
doładowania do gier itp.).
4. Sklep PLN
Art. 110
Reklamacje Transakcjimożna składać poprzez Panel Użytkownika.
Art. 111
Zakupione Usługinie są przenoszone na Nową Edycję.
Art. 112
Pomyślnie zakończona Transakcjanie może zostać zwrócona.
Art. 113
Płatności obsługuje firma MyCrafty Entertainment Szymon Szymański.
.Rozdział VI

Użytkownicy

Art. 114
Użytkownik m
 a obowiązek wykonywania poleceń Administracji.Wyjątkiem są polecenia, które nie są
zgodne z Konstytucją.
Art. 115
Użytkownik m
 a obowiązek pisania w zrozumiałym języku dla większościUżytkowników.
Art. 116
Użytkownik m
 a obowiązek przestrzegania zasad netykiety oraz kultury. Przeklinanie na czacie
dozwolone jest w godzinach 22-6.
Art. 117
Użytkownikma obowiązek przestrzegania zasad posiadania kanału prywatnego.
Art. 118
Użytkownikma obowiązek postępowania zgodnie z polskim prawem i Konstytucją.
Art. 119
Użytkownikma obowiązek zgłoszenia członkowi Administracjiłamania jakiegokolwiek artykułu
Konstytucji.
Art. 120
Użytkownikma obowiązek zawiadomić członka Administracji, w trybie natychmiastowym, o
istniejącychBug’ach.
Art. 121
Użytkownikma prawo do posiadania łącznie maksymalnie sześciu ikon z kategori Gry, Wiek i 4Fun
na komunikatorze TeamSpeak.
Art. 122
Użytkownikma prawo do posiadania prywatnego kanału głosowego na komunikatorze TeamSpeak.
Art.123
Użytkownikma prawo do korzystania z udogodnień posiadanej rangi.
Art. 124
Użytkownikma prawo do zabicia innego Użytkownikaw strefie PvP.
Art. 125
Użytkownik m
 a prawo do kradzieży własności innegoUżytkownikapo dodaniu go do Cuboida.
Art. 126
Użytkownik ma prawo do zakupienia dostępnych udogodnień.

Art. 127
Użytkownikma prawo na przychodzenie na kanał pomocy wyłącznie w celu uzyskania pomocy.

Art. 128
Użytkownikma prawo do wyproszenia innej osoby z kanału prywatnego, jeśli jest jego właścicielem.
Art. 129
Użytkownikma prawo do posiadania maksymalnie jednego konta.
Art. 130
Użytkownik m
 a prawo do złożenia zażalenia na problem z płatnością, funkcjonowanie serwera, gracza
lub członka 
Administracji, pogwałcającego zasady Sieci MyCrafty. Skargi sprawdzane będą wyłącznie
przez Wyższą Administrację.
Art. 131
Użytkownikma prawo do złożenia aplikacji na posadę Helper i Bud.
Art. 132
Użytkownikma prawo do odwołania się od otrzymanej kary.
Art. 133
Użytkownikma prawo do otrzymania pomocy od A
 dministracji.
Art. 134
Użytkownik ma prawo do szacunku i równego traktowania.
Rozdział V
YouTuberzy
Art. 135
Podanie o rangę YouTubera może złożyć każdy Użytkownik Sieci MyCrafty, pod warunkiem
spełnienia poniższych warunków.
a) Udostępnienie publicznie na swoim kanale filmu reklamującego Sieć MyCrafty,który trwa co
najmniej pięć minut i osiągnął co najmniej dziesięć tysięcy wyświetleń.
b) Tematyka jego kanału opiera się głównie na grze Minecraft.
c) Udostępnianie publicznie, co najmniej raz w miesiącu, filmu reklamującego Sieć MyCrafty,który
trwa co najmniej pięć minut i osiągnął co najmniej dziesięć tysięcy wyświetleń .

Art. 136
YouTuber także jest Użytkownikiem Siecii posiada jego uprawnienia, prawa i obowiązki.

Rozdział VI
Administracja
Art. 137
Administratorma prawo wezwać Użytkownikana sprawdzanie pod kątem posiadania niedozwolonych
modyfikacji do gry.
Art. 138
Administracjama prawo do resetowania wirtualnych światów, bez konieczności informowania o tym.
Art. 139
Administratortakże jest Użytkownikiem Siecii posiada jego uprawnienia, prawa i obowiązki.
Art. 140
Członek Administracjima prawo do otrzymania pomocy od innego członka Administracji.
Art. 141
Członek Wyższej Administracjima prawo do niepodawania powodu odrzucenia aplikacji na posadę
Helper, Bud.
Art. 142
Członek Administracjiposiadający co najmniej rangę Mod ma prawo posiadać modyfikacje
niedozwolone, pod warunkiem wykorzystywania ich wyłącznie w celach administracyjnych,
nieprzynoszących im korzyści.
Art. 143
Członek Wyższej Administracjima prawo do nadania rangi “NO EXP” na D
 iscord’zie, dzięki której
Użytkowniknie może zdobywać punktów na serwerze MyCrafty komunikatora Discord.
Art. 144
Członek Wyższej Administracjima prawo do zmiany nazwy użytkownika na komunikatorze Discord,
gdy nie jest on zgodny z Konstytucją.
Art. 145
Członek Wyższej Administracjima prawo do usunięcia awatara użytkownika na komunikatorze
TeamSpeak,gdy nie jest on zgodny z Konstytucją.

Art. 146
Członek Administracjima prawo do nagrania przebiegu sprawdzania pod kątem posiadania
niedozwolonych modyfikacji do gry bez zgody sprawdzanego.
Art.147
Członek Administracjima obowiązek zawiadomić członka W
 yższej Administracjiw trybie
natychmiastowym o istniejących Bug’ach.
Art. 149
Członek Administracjima obowiązek równego traktowania każdego UżytkownikaSieci.

Art. 149
Członek Administracji ma obowiązek znania obecnej Konstytucji.
Art.150
Członek Administracjima obowiązek dochowywania tajemnicy odnośnie planów Sieci MyCrafty.
Art. 151
Członek Administracjima obowiązek wchodzenia na kanały pomocy w celu udzielenia jej
Użytkownikowi,a po zakończonej rozmowie opuścić kanał.
Art. 152
Członek Administracjima obowiązek szanowania decyzji właściciela kanału o opuszczeniu przez
niego kanału prywatnego.
Art. 153
Członek Administracji ma obowiązek nadawania rang z kategorii Gry, Wiek, 4Fun lub Bot
Muzyczny, w ilości nie większej niż sześć.
Art. 154
Członek Administracjima obowiązek przestrzegania maksymalnej liczby osób na publicznych
kanałach głosowych.
Art. 155
Członek Administracjima obowiązek wykorzystywania permisji, które otrzymał jako jej członek

wyłącznie we właściwym celu.
Art. 156
Członek Administracjima obowiązek uczciwej i obiektywnej oceny sytuacji.
Art. 157
Członek Administracjima obowiązekreagowania na helpop i pytania graczy, które nie dotyczą
planów o niejawnej części Sieci MyCrafty.
Art. 158
CzłonekAdministracjima obowiązekpytania Wyższej Administracji o zgodę na sprowadzenie osoby
postronnej na kanał administracyjny.
Art. 159
Członek Administracjima obowiązekgodnego reprezentowania Sieci MyCrafty.
Art. 160
Członek Administracjima obowiązek dbania o dobry wizerunek Sieci MyCrafty.
Art. 161
Członek Administracjima obowiązekaktywnego uczestniczenia w życiu Sieci MyCrafty.
Art. 162
Członek Administracjima obowiązek uczestniczenia w zebraniach.
Art. 163
Członek Administracjima obowiązek ukarania Użytkownikałamiącego Konstytucję.
Art. 164
Hierarchia Administracjiobowiązująca na Sieci MyCrafty.
a) Owner;
b) Dev;
c) Admin;
d) Mod;
e) TestMod;

f) Helper;
g) Bud.

