Regler for eSport Vestbjerg
Generel adfærd
Hos eSport Vestbjerg skal du:
● deltage for din fornøjelses skyld – og udvise adfærd der afspejler dette
● vise respekt over for alle udøvere, både med- og modspillere
● vise respekt, være åben og ærlig i forhold til trænere og ledere
● ikke lave hånende eller nedladende tilråb
● ikke skrive chatbeskeder eller komme med udtalelser til eller om med- og modspillere,
trænere eller ledere
● opføre dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig

Mad og drikke
●
●

Det er ikke tilladt at spise i undervisningslokalet, med mindre det er til et specifikt
arrangement
Der må kun drikkes vand i lokalet.

Udstyr
●
●
●

Udstyret er til for at spil kan afvikles bedst muligt
Det er derfor forbudt at ændre på udstyret, herunder installere eller afvikle andre
applikationer end de der er installeret i forvejen. Dette gælder også onlinespil.
Det er tilladt at medbringe eget headset, mus og tastatur. Dette er for eget ansvar.

Etik
Vi er tilsluttet fællesskabet eSportens Etiske Kodeks – der er lanceret af en række af de danske
esports organisationer. Der arbejdes aktivt med at sætte det i spil i dagligdagen i klubben for at
fremeslske et sundt og trygt esportsmiljø i klubben.
Alle medlemmer er pålagt ikke alene at indordne sig under de værdier det Etiske Kodeks står for,
men også at arbejde aktivt med dette.
De Etiske Kodeks kan findes på vores hjemmeside.

Præstationsfremmende værktøjer
I eSport Vestbjerg vil cheats ikke blive tolereret. En spiller, der bliver associeret med cheats, vil
blive bortvist.
Eksempler på cheats:
● Brug af præstationsfremmende midler (doping)
● Installation af 3-partsprogrammer, hvor man f.eks. kan se gennem vægge eller andre
præstationsfremmende værktøjer

Skingambling
●

I eSport Vestbjerg opfordrer vi til ikke at deltage i “skingambling” - hverken i eller uden for
foreningen.

Skins er visuelle ændringer på våben i spil, såsom CS:GO m.fl. Disse ændringer har ingen præstationsfremmende effekt,
men giver blot et andet udseende til våbnene. Skins har en “virtuel værdi”, som kan anvendes på gambling-sider. Her
byttes de til “virtuel valuta”, som bruges til diverse spil på gambling-sider, såsom roulette, mønt m.fl.

Erstatningspligt
●
●

Ved

forsætlige skader på udstyr og inventar, eller skader pga uhensigtsmæssigt brug, vil
der blive stillet erstatningskrav
hvilket ligger i tråd med den generelle opførsel og omgangstone vi ønsker i eSport
Vestbjerg.

Forældre
●
●
●
●

Forældre skal støtte op om regler og retningslinjer i klubben
Ved overtrædelse af regler i klubben vil forældre blive kontaktet
Det forventes at forældre på baggrund af en henvendelse vil hjælpe med at rette opførslen
Nogle spil anvender PEGI-aldersvejledning. I Danmark er det forsat en vejledning – ikke en
lov. Det betyder, at vi i eSport Vestbjerg har valgt, at det udelukkende er forældrenes valg,
om en spiller under aldersgrænsevejledningen kan deltage i aktiviteten. Dette kræver en
specifik underskrift på dette regelsæt.

Det danske esports Etiske Kodeks dækker mange af det at være deltager i en esportsforening.
De punkter der er en del af de Etiske Kodeks, vil til enhver tid være grundlag for vores drift af
klubben og den måde vi som trænere og voksne agerer.
Deltagere i klubben, samt alle der i øvrigt kommer i vores lokaler, er underlagt disse retningslinjer.

Underskrift af medlem/spilller *

Underskrift af forælder**

__________________________

_____________________________

* - ved underskrift accepterer spilleren at overholde gældende regelsæt.
** - ved underskrift bekræftes at regelsættet er læst, og der gives tilladelse til at PEGI-aldersvejledning tilsidesættes.

