Code of Conduct
Społeczności Pipeline Summit
English version below

Społeczność Pipeline Summit została powołana do działania w celu łączenia ludzi
z zamiłowaniem do sprzedaży w technologii. Celem społeczności jest wymiana
doświadczeń, wspieranie innych w rozwoju, dyskusje oraz wzajemna pomoc.
Platforma będzie prowadzony w dwóch językach - polskim i angielskim. Używaj tego
języka który jest dla Ciebie wygodniejszy
Przestrzeń dyskusyjna na platformie Slack jest przeznaczona i dostępna dla
każdego bez względu na płeć, tożsamość i ekspresję płciową, orientację seksualną,
niepełnosprawność, wygląd fizyczny, wielkość ciała, rasę czy religię. Nie tolerujemy
nękania członków społeczności w żadnej formie. Seksualny język i zdjęcia nie są
stosowne w żadnej dyskusji na platformie.
Bądź miły dla innych. Nie obrażaj innych członków społeczności. Zachowuj się
profesjonalnie. Pamiętaj, że nękanie i seksistowskie, rasistowskie lub wykluczające
dowcipy nie są właściwe i stosowne.
Członkowie społeczności naruszający te zasady mogą zostać ukarani lub usunięci z
platformy komunikacji według uznania administratorów.
Pierwsze kroki po dołączeniu:
● Wypełnij swój profil - chcemy, aby jakość społeczności była na wysokim
poziomie, więc daj się poznać innym!
● Poznaj społeczność i proponowane kanały.
● Przejdź do #hello i przedstaw się. Napisz krótkie intro na swój temat.
Witamy na pokładzie!
PS. Zalecamy instalację klienta Slack na Mac/Windows oraz na telefonie - dostęp
jest łatwiejszy niż z poziomu web
Z racji na edukacyjny cel społeczności wszelkiego rodzaju promocja własnej osoby,
własnych usług i sprzedaż jest dozwolona na dedykowanych do tego kanałach:

-

#hello gdzie każdy nowy członek może się przedstawić i opowiedzieć krótko
o swojej pracy, rozwiązaniu i usługach;
#commercial gdzie można dodawać oferty swoich rozwiązań, pisać o ich
atutach i rozpoczynać dyskusję na temat swoich usług.

Wszelkie pozostałe, nachalne działania promocyjne będą usuwane, a przy
powtarzających się sytuacjach użytkownik łamiący zasady komunikacji może zostać
usunięty ze społeczności. Jeśli uważasz, że dana wypowiedź jest ofertą handlową,
jest nachalna - zgłoś ten fakt do administratora.
Cenimy twoją obecność i Twój Wkład!
Oczekujemy, że uczestnicy będą przestrzegać tych zasad na wszystkich kanałach
komunikacji publicznych i w prywatnych wiadomościach.
Jesteśmy dla Was dostępni pod adresem: contact@pipelinesummit.com, a także w
kontakcie bezpośrednim na slacku:
@Tomasz Józwowicz
@Przemysław Stanisz

Code of Conduct
Pipeline Summit Community

The Pipeline Summit Community is built to connect people with a passion for
technology sales. The goal of the community is to exchange experiences, support
others in development, discussions and mutual assistance.
The platform will be conducted in two languages - Polish and English. Use whatever
language is more convenient for you.
The discussion space on the Slack platform is designed and available to everyone
regardless of gender, gender identity and expression, sexual orientation, disability,
physical appearance, body size, race or religion. We do not tolerate any form of
harassment of community members. Sexual language and photos are not
appropriate for any discussion on the platform.

Be nice to others. Don't offend other members of the community. Be professional.
Remember that harassment and sexist, racist or exclusionary jokes are not
appropriate.
Community members violating these rules may be punished or removed from the
messaging platform at the administrators' discretion.
First steps after joining:
● Fill in your profile - we want the quality of the community to be at the highest
level, so let others get to know you!
● Explore the community and suggested channels.
● Go to #hello and introduce yourself. Write a short intro about yourself.
Welcome on board!
PS. We recommend installing the Slack client on Mac / Windows and the phone access is more manageable than from the website.
Due to the educational goal of the community, all kinds of promotion of oneself, own
services and sales are allowed on dedicated channels:
- #hello where each new member can introduce himself and briefly tell about
his work, solution and services;
- #commercial where you can add offers for your solutions, write about their
advantages and start a discussion about your services.
Any remaining intrusive promotional activities will be removed, and in repeated
situations, the user who breaks the communication rules may be removed from the
community. If you think that a given statement is a commercial offer, it is intrusive or
pushy - report this fact to the administrators.
We value your presence and your contribution!
We expect participants to adhere to these principles on all public communication
channels and in private messages.
We are available for you at contact@pipelinesummit.com, also in direct contact on
the Slack:
@Tomasz Józwowicz
@Przemysław Stanisz

