REGULAMIN GRUPY „COLWAY - OSZLIFOWANI”
/Grupa zamknięta – wyłącznie dla uczestników sieci COLWAY/

Ta Grupa powstała specjalnie dla WAS – osób tworzących społeczność COLWAY i budujących Markę COLWAY,
które chcą przekształcić zamiłowanie do naszych produktów w pasję i dobrze prosperujący biznes. To Wasze
miejsce – przestrzeń, w której budujemy relacje, wymieniamy się doświadczeniami, pomagamy sobie
nawzajem, inspirujemy się i motywujemy. Pragniemy stworzyć tu ciepłą i przyjazną atmosferę oraz pozytywną
energię motywującą do działania. To ma być właśnie to miejsce, w którym chcemy realizować Wasze
postulaty, które są niemożliwe do zrealizowania w całej naszej Sieci w „realu”. Dlatego tak ważne jest, aby
w tym miejscu każdy czuł się bezpiecznie.
Dlatego wszystko co dzieje się w Grupie – zostaje w Grupie.

STAJĄC SIĘ CZĘŚCIĄ GRUPY AKCEPTUJESZ PONIŻSZY REGULAMIN:
1. Grupa „ Oszlifowani” jest grupą zamkniętą, która została stworzona wyłącznie dla uczestników sieci
COLWAY.
2. Grupa powstała przede wszystkim po to, aby komunikować się w ramach społeczności COLWAY oraz
żeby: inspirować, edukować, dzielić się wiedzą, opiniami, poradami, wrażeniami, wymieniać się
doświadczeniami oraz wspierać się nawzajem
w rozwoju osobistym i zawodowym.
3. Możecie w Grupie publikować swoje posty i prosić innych Uczestników Grupy o opinie – pod
warunkiem, że treść postu dotyczy działalności i produktów COLWAY.
4. Publikując wpis upewniajcie się najpierw, że temat nie był już poruszany /przeglądając ostatnie wpisy/
lub po prostu skorzystajcie z grupowej wyszukiwarki.
5. Nie ograniczajcie swojej aktywności do publikowania własnych postów. Czytajcie i komentujcie to,
co publikujemy my oraz pozostali uczestnicy Grupy.
6. Komentując czyjeś posty, udzielając informacji zwrotnej, nie oceniajmy innych, ale mówmy o swoich
odczuciach (np. „mnie to nie przekonuje” zamiast „to jest bzdura”).
7. Bądźmy tu dla siebie mili – wprowadzając pozytywną atmosferę tak, by wszyscy czuli się w tym miejscu
dobrze i bezpiecznie
8. Pamiętajmy, że w grupie obowiązuje zasada BEZ HEJTU. Wszelkie nieżyczliwe lub obraźliwe
komentarze lub jakiekolwiek negatywne treści ewidentnie ośmieszające bądź oczerniające inne osoby
będą usuwane wraz z ich autorami.
9. W GRUPIE ZABRANIA SIĘ przede wszystkim SPAMOWANIA, REKRUTOWANIA, REKLAMOWANIA SIĘ
I PROMOWANIA SIEBIE .
Każdy wpis nie związany z: tematyką Grupy, z Marką COLWAY, z naszym biznesem lub rozwojem
osobistym, może zostać natychmiast automatycznie usunięty. Ponowna publikacja postu tego samego
autora, niezgodna z Regulaminem, może zakończyć się nie tylko usunięciem publikacji lecz także
zablokowaniem dostępu do grupy dla tej osoby.
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ZA SPAM UWAŻA SIĘ wpisy dotyczące:
•
•

•
•
•
•

sprzedaży czegokolwiek /produktu, usługi/ - poza postami do tego przeznaczonymi w ramach
Marki COLWAY
nachalnej promocji swojej osoby, własnego bloga, prywatnej strony biznesowej, profili
w mediach społecznościowych, programów partnerskich oraz linków do nich np. „Zapraszam
do mnie” lub uwaga! również: „Zapraszam po info na priv” /oprócz postu powitalnego/
promocji innej firmy lub grupy na FB
zapytań o inne biznesy lub produkty – na Grupie piszemy i pytamy wyłącznie o COLWAY,
a wszelkie wyjątki wymagają akceptacji administratora grupy
promocji szkoleń, blogów, webinarów, trenerów, warsztatów, wydarzeń, eventów, spotkań
/jeśli chcecie takie polecić – zawsze najpierw skonsultujcie się z administratorami grupy/
nie prosimy tu innych uczestników o ich adresy e-mail i nie wysyłamy im prywatnych
wiadomości
/z wyłączeniem osób wprowadzonych bezpośrednio przez Ciebie do COLWAY/ - nie narażaj się
na podejrzenia o działania „przerekrutowujące”

Każdy post tego typu może wiązać się z ostrzeżeniem, a w sytuacjach ewidentnych lub powtarzających
się – z usunięciem z Grupy.

10. TO, CO PUBLIKUJEMY W GRUPIE – ZOSTAJE W GRUPIE !!!
Pracujemy w zamkniętej grupie po to, aby wszystko, co się w niej dzieje pozostało naszym zasobem.
Oczywiście zasoby te mają służyć Waszemu biznesowi. Więc jeśli chcecie się podzielić postami,
cytatami, wypowiedziami – załóżcie swoją grupę zamkniętą dla członków swojej struktury i tam
udostępniajcie publikowane tutaj treści, o które możesz poprosić administratora.
Prosimy, nie róbcie zrzutów ekranu naszych treści, nie kopiujcie ich i nie udostępniajcie tam, gdzie
czerpać z nich mogą osoby niepowołane. Chcemy, aby ta Grupa była miejscem pełnym zaufania, a jej
członkowie mogli mieć pewność, że zostaną wysłuchani, zaakceptowani i otrzymają pomoc – zaś treści
przez nich publikowane nie będą wydostawać się poza jej granice bez ich zgody.
11. Nowi Członkowie Grupy będą podlegali weryfikacji pod kątem przynależności do struktur COLWAY.
Prosząc o dostęp do Grupy otrzymają krótką ankietę do wypełnienia, gdzie poprosimy przede
wszystkim o podanie nazwiska osoby wprowadzającej. Procedury te mają na celu właśnie zapewnienie
nam wszystkim komfortu pracy w zamkniętym gronie osób do tego upoważnionych.
12. Proces weryfikacji nie zawsze będzie błyskawiczny. W okresie początków Grupy i innych spiętrzeniach
obowiązków osób administrujących, może się zdarzyć, że potrwa nawet do 5 dni roboczych, dlatego
prosimy Was, szczególnie na starcie Grupy, o wyrozumiałość i cierpliwość.
13. Osoby, które łamią powyższe punkty regulaminu z premedytacją lub nagminnie, będą usuwane z Grupy
z całą pewnością, niezależnie od ich zasług i wyników w COLWAY.
14. Administratorami i moderatorami Grupy będą: Agnieszka Wójcik, Paulina Michalska i Kamil Radajak
15. Administratorzy Grupy - będą Was wspierać na ile potrafią. Pamiętajcie jednak, że po pierwsze: nie są
zawodowymi networkerami i od wielu z Was będą się tu uczyć, a po drugie: ciągła ich obecność na
Facebooku jest fizycznie niemożliwa. W okresie rozruchu Grupy gwarantujemy, że od poniedziałku do
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piątku w godzinach 9:00–17:00, zawsze ktoś z administratorów będzie aktywny na Grupie i wówczas
możecie liczyć na szybkie odpowiedzi na zadawane pytania.
16. Liczymy na to, że docelowo wśród uczestników Grupy wyłonią się autorytety, którym również
powierzymy funkcje administracyjne.
17. W każdej chwili możecie też do nas napisać e-mail lub wiadomość na czacie, ale starajcie się w miarę
możliwości rozstrzygać swoje wątpliwości na Grupie.

Nasze reguły brzmią bardzo poważnie, ponieważ w Grupie „Oszlifowani” chodzi przede wszystkim
o tworzenie pomocnej społeczności opartej o wzajemne relacje, szacunek, wspólne wartości i cele.
Doświadczenia wielu z Was są bowiem większe od naszej wiedzy.
Jeśli akceptujesz powyższe reguły, to WITAMY CIĘ w Grupie !!! 
Korzystaj z niej, dawaj z siebie więcej niż bierzesz, ucz się, wspieraj innych i baw się dobrze
– niech to będzie efektywnie spędzony czas !

Gratulujemy dobrze podjętej decyzji !!!

Zespół Colway
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