Samfunnsregler
1. Ha respekt for andre spillere og brukere av MidnattsolRP; Personlige angrep ut av
karakter er strengt forbudt.
2. Hvis det forekommer trakassering, mobbing eller annen oppførsel som bryter
regelverket, på server eller utenom server, så vil de(n) personen(e) involvert bli
fjernet fra MidnattsolRP sine plattformer og forhindret å komme tilbake i fremtiden.
3. Baksnakking, trakassering, nedsnakking og dårlig oppførsel mot andre på stream,
chats eller andre plasser vil ikke bli tolerert. Hvis du har et problem med noen,
kontakt administrasjonen for videre behandling. Du representerer MidnattsolRP når
du er på vår server og om du streamer.
4. Hvis du har blitt utestengt fra serveren, så vil ikke utestengelsen bli fjernet før
administrasjonen har nøye gått gjennom saken med de involvert partene. Hvis du
ikke svarer på en henvendelse fra administrasjonen vedrørende en utestengelse, så
forblir du utestengt til det er avklart og svar er avgitt.
5. Når du valgte å bli med MidnattsolRP, så er du også en del av Discord-kanalen. Det
er påkrevd at du bytter navn til det navnet du brukte på søknadsskjema og navn på
din aktive karakter. Hvis navn ikke samstemmer, så klarer ikke administrasjonen å få
tak i deg, og vi vil deretter bare ha 1 side av en sak og vil ta avgjørelser ut fra det.
6. Du må til enhver tid være i karakter på MidnattsolRP sin server. Dette betyr ingen
UAK/OOC (Ut av karakter eller out of character) via ingame chat eller andre kanaler.
7. Det er ikke lov å planlegge rollespill eller noe handler som skal skje på server, via
discord eller andre kommunikasjonsplattformer. Det å kontakte noen for å informere
om en hendelse som har skjedd i rollespill, eller komme til å skje, samt det å
planlegge en hendelse, blir å anse som metagaming og powergaming.
8. New Life Rule (NLR) Når du lager en ny karakter, så skal man på ingen måte ta opp
rollespill eller historie fra sin gamle karakter. Se på dette som en sjanse til å prøve
noe nytt.

DISCORD
1. Behandle andre medlemmer med respekt.
2. Sørg for at ditt navn på discord samstemmer med steam og karakternavn.
3. Trakassering, hat-ytringer og dårlig oppførsel vil ikke bli tolerert
4. Rasisme eller hint til rasisme og diskriminering vil ikke bli tolerert.
5. Støtende eller krenkende navn, eller navn som er ment for å krenke personer
eller rase, er ikke tolerert.
6. Reklamering er ikke tillatt, såfremt det ikke er godkjent av administrasjonen.

