A Lista

A lista de discussão BigTrails tem por finalidade unir companheiros motociclistas, amigos,
amantes e possuidores de motos da categoria BigTrail.

Você pode acessar o grupo pela página http://br.groups.yahoo.com/group/BigTrails e solicitar
entrada no Grupo.

Esta lista é um grande fórum de respeitosos debates sobre motociclismo de modo geral, onde
podemos tirar as nossas dúvidas e as de outros, anunciar eventos, e b@ter-p@po entre
amigos. Ao se inscrever na lista, você passa a receber todas as mensagens enviadas por seus
membros, ficando atualizado ou ajudando a solucionar o problema ou dúvida de outro membro.
As mensagens por você enviadas à lista, da mesma forma, serão recebidas por todos os
membros da mesma.

Acessando pela Web, você ainda pode compartilhar arquivos e fotos conosco, conhecer no
calendário as datas dos eventos, entre outras coisas. Para enviar uma mensagem para a lista
enderece seu e-mail para
BigTrails@ya
hoogrupos.com.br
.

Quando tiver uma dúvida sobre o funcionamento da lista ou algum problema, não envie uma
mensagem para a lista, envie uma mensagem aos moderadores da lista através do e-mail
BigTrails-owner@yahoogrupos.com.br .

Esta lista possui algumas regras, que são:

1) Não são permitidas correntes, campanhas, pirâmides, spams, hoaxes (trotes), etc;

2) Palavrões são terminantemente PROIBIDOS, além de desnecessários. Nem mesmo de
brincadeira para não criar hábito. O máximo permitido é algo como #!@%&*;
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3) Uma vez que a lista tem ASSUNTO definido (BigTrails/Motociclismo) não são permitidas
mensagens fora do mesmo e além disso devemos nos lembrar que manter as mensagens da
lista restritas ao assunto MOTOCICLISMO facilita a vida de todos quanto ao recebimento de
mensagens sobre assuntos sob os quais não haja interesse, principalmente para aqueles que
possuem pouco tempo;

4) Quando se tratar de algo que seja realmente de grande importância, porém fora do assunto
da lista (BigTrails/Motociclismo), deve ser colocado no campo "Assunto" a descrição
"OFF-TOPIC";

5) Não é permitido discussão de cunho pessoal com troca de e-mails "irônicos" ou "irados" pela
lista. Quem tiver algo de pessoal a resolver que o faça em PRIVATE poupando os demais
integrantes da lista de assuntos que não sejam de interesse coletivo;

6) A fim de evitar alto tráfego de msgs, o que inviabiliza a lista para muitos, cada membro da
lista poderá postar até 10 (dez) mensagens por dia (deve-se evitar as respostas de
"bate-pronto", tipo MSN ou sala de chat e dentro do possível utilizar um mesmo e-mail para
respostas diversas (baixa-se um pacote de mensagens e a medida que vão sendo lidas elas
vão sendo respondidas num e-mail mas sem enviá-lo, e depois de lidas todas e da mesma
forma respondidas envia-se o e-mail);

7) No caso de descumprimento de alguma destas regras caberá aos moderadores advertir o(s)
infrator(es) em PRIVATE. Aqueles que forem advertidos por mais de três vezes serão
suspensos por 30 dias, período no qual terão bloqueado o envio de msgs à lista, somente
tendo acesso à leitura das mesmas, podendo ainda, conforme histórico existente, até ocorrer o
"banimento" do(s) infrator(es). Os moderadores poderão relevar algumas incidências a fim de
se evitar excesso de intervenções porém não serão toleradas a repetibilidade destas;

8) Ao confirmar sua participação na lista você reconhece estas regras e assume publicamente
que concorda com as mesmas se comprometendo a cumprí-las e se sujeitando às sanções ou
penalidades nelas previstas.
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Dicas para desfrutarmos da lista sem prejudicá-la:

a) Corte as partes desnecessárias da msg anterior quando você for respondê-la;

b) Se ligue um pouquinho e acabará se acostumando a atualizar o ASSUNTO da sua msg.
Temos as vezes mais de 100 msgs com o mesmo ASSUNTO só que quando se vai ler verifica
que a conversa nada tem a ver com o ASSUNTO descrito. Isso atrapalha, principalmente quem
lê via WEB;

c) Responda várias msgs numa só. Isso diminui bastante o tráfego e te ajuda a não extrapolar
o limite de 10 msgs diárias.

d) Colabore no cumprimento das regras, que têm como objetivo preservar as boas relações
entre as pessoas, pois sabemos que nem todos reagem da mesma forma a determinadas
"brincadeiras" e/ou "comentários", por isso devemos ter cuidado no trato com os companheiros,
mantendo o respeito sempre.

e) Você pode retirar sua inscrição a qualquer momento enviando um e-mail para BigTrails-uns
ubscribe@yahoogrupos.com.br
.

Este serviço é totalmente gratuito.
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