


Netykieta jest to zbiór zasad kultury obowiązującej 
wszystkich(!) w Internecie ("Internet" jest nazwą własną
konkretnej, największej na świecie sieci, pisze się ją zatem 
dużą literą). Niniejsza netykieta nie jest zbiorem sztywnych 
nakazów, ma na celu uświadomienie, pouczenie i zwrócenie 
uwagi na pewne zachowania i sytuacje.

Służyć ma ona uświadomieniu bądź przypomnieniu pewnych 
zasad obowiązujących w bardzo już licznej społeczności 
internautów. A zasady służą nam wszystkim - mnie, Tobie i 
"im" - byśmy wszyscy mogli tworzyć zdrową społeczność w 
kraju (sieci) bez granic. 

3 główne zasady:
- Myśl(!)
- Nie działaj na czyjąś szkodę
- Nie nadużywaj 



� Poczty elektronicznej używaj "z głową".

� Odbieraj pocztę codziennie, tak jak zaglądasz 
codziennie do skrzynki na listy z pocztą tradycyjną. 
Jeśli jest to niemożliwe, to staraj się to robić jak 
najczęściej. Natomiast gdy masz zamiar odbierać
e-maile raz na miesiąc to albo nie podawaj nikomu 
swojego adresu, lub przy podawaniu zaznacz, że 
odbierasz pocztę średnio raz na miesiąc.

� Załączniki jeżeli są duże, pakuj przed wysłaniem 
jakimś programem do kompresji. 



Pisz rzeczowo i konkretnie, tak ażeby 
każdy Cię zrozumiał.

Nadawaj tematom tytuNadawaj tematom tytuNadawaj tematom tytuNadawaj tematom tytułłłły, y, y, y, które krótko i 
rzeczowo będą odzwierciedlać treść w nich 
zawartą, po których osoba później 
szukająca czegoś na forum, mogła to 
odnaleźć.

Unikaj wpisywania powitania w temacie. To 
piszemy w treści wątku.



� Na Forum będą miały dostęp osoby, których 
adres mailowy posiada administrator 
Forum.

� Administrator otrzymuje te adresy od 
Reprezentantów Regionów, 
Przewodniczących poszczególnych 
Komitetów lub innych służb, które uznają, 
że dostęp do Forum będzie sprzyjał
rozwojowi naszych służb, poprzez dzielenie 
się swoim doświadczeniem w pełnionej 
służbie

� Czyli potrzebna jest rekomendacja









To jest pierwsza wiadomoTo jest pierwsza wiadomoTo jest pierwsza wiadomoTo jest pierwsza wiadomośćśćśćść po przejpo przejpo przejpo przejśśśściu procesu rejestracjiciu procesu rejestracjiciu procesu rejestracjiciu procesu rejestracji

Witaj Agnieszka,

Twoje konto zostało utworzone, ale jest obecnie nieaktywne.

Adres forum: http://alanon.webd.pl/al_anon

Zanim będziesz mógł/mogła się zalogować, musi zostać aktywowane 
przez
administratora forum. Gdy to się stanie, otrzymasz kolejną
wiadomość.

Twoje hasło zostało bezpiecznie zaszyfrowane w bazie danych i jego
odzyskanie jest niewykonalne. Jeśli je zapominsz, będziesz 
mógł/mogła
poprosić o nowe, używając adresu e-mail powiązanego z kontem.

Dziękujemy za rejestrację.

--
Administrator



Witaj Agnieszka,

Twoje konto zostało aktywowane, możesz 
już się zalogować.

Adres forum: 
http://alanon.webd.pl/al_anon

--
Administrator











� Forum jest dosyć domyślnie oznaczone,

� Pomarańczowe karteczki w kółeczku, 
oznaczają, że te działy zawierają nowe, nie 
przeglądane jeszcze przez użytkownika 
tematy,

� Znaczek spinacza oznacza, że temat zawiera 
załączniki do pobrania,



























Podczas użytkowania odkryjecie jeszcze wiele innych 
możliwości naszego Forum.
Życzę Wam ciekawych tematów i miłego użytkowania.

Projekt i opracowanie
Agnieszka z Warszawy
Powiernik – członek Komitetu ds. Informacji 
Publicznej


