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Graj bezpiecznie

Grupa TP wspiera bezpieczeƒstwo w mediach elektronicznych.
Ka˝dy gracz powinien móc znaleêç gr´, która b´dzie mu najbardziej odpowiadaç.
Obecnie gry sà jednym z najpopularniejszych typów
rozrywki w Europie. I chocia˝ graczami sà w takim samym
stopniu doroÊli jak i dzieci, informacja odnoÊnie wieku
gracza jest istotna.
Przemys∏ gier komputerowych od dawna jest wierny
temu podejÊciu. Kamieniem milowym by∏o opracowanie
w 2003 roku jednolitego systemu klasyfikacji PEGI
(Pan-European Game Information), który zastàpi∏ krajowe
systemy klasyfikacji.

Obecnie ten jednolity system oceny oprogramowania
interaktywnego stosowany jest w blisko trzydziestu
krajach Europy.
Komisja Europejska w pe∏ni popiera PEGI i uwa˝a ten
system klasyfikacji gier za modelowy dla standaryzacji
europejskiej w zakresie ochrony ma∏oletnich.

Rozwój gier sieciowych stawia graczy przed
nowymi mo˝liwoÊciami. PEGI Online zosta∏
wprowadzony jako dodatek do systemu PEGI
w celu zagwarantowania ochrony m∏odszym
graczom w Êrodowisku gier sieciowych.

wymogów wyznaczonych przez Kod Bezpieczeƒstwa
PEGI Online:

Strony internetowe, które pos∏ugujà si´ logo PEGI
Online sà zobowiàzane do przestrzegania nast´pujàcych

• zapewniç odpowiednie mechanizmy raportowania;

• utrzymaç stron´ wolnà od nielegalnych i obraêliwych
treÊci tworzonych przez u˝ytkowników;
• usunàç wszelkie nieodpowiednie linki;
• zapewniç spójnà polityk´ prywatnoÊci.
Niewielkie gry dost´pne w Internecie,
które nie zawierajà nieodpowiednich
treÊci mogà otrzymaç prawo do u˝ywania
oznaczenia PEGI OK. W gr´ posiadajàcà
to oznaczenie mogà bezpiecznie graç
dzieci w ka˝dym wieku.

www.pegi.info
www.pegionline.eu
www.tp.pl

PEGI

OK
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Logo sugerujące minimalny wiek gracza.
Logo sugerujàce minimalny wiek gracza.
Przedzia∏y wiekowe stosowane w PEGI to: 3, 7, 12, 16 i 18.

Seria piktogramów informujàcych o rodzaju treÊci zawartych w grze.
Ikony sà umieszczone na tylnej Êciance pude∏ka z grà i sugerujà charakter treÊci zawartych w grze.
Do opisu treÊci u˝ywanych jest osiem ikon.

Gra mo˝e
przestraszyç
m∏odsze dzieci

Gra zawiera
elementy
przemocy

W grze
jest u˝ywany
wulgarny j´zyk

W grze pojawia
si´ nagoÊç
lub nawiàzania
do zachowaƒ
o charakterze
seksualnym

Gra zacheca
do uprawiania
hazardu
lub go uczy

W grze wyst´pujà
nawiàzania
do u˝ywek lub
pokazane jest ich
za˝ywanie

Gra pokazuje
przypadki
dyskryminacji lub
zawiera materia∏y,
które mogà do niej
zach´caaç

Gra mo˝e
byç rozgrywana
w sieci

Skàd mog´ wiedzieç, czy gra nadaje si´
dla mojego dziecka?
Oznaczenie gry umieszczane jest z przodu i z ty∏u pude∏ka.
Nie wahaj si´ poprosiç o rad´ kompetentnego sprzedawc´,
dysponujàcego informacjami dotyczàcymi systemu PEGI.
W ten sposób, mo˝esz byç pewien, ˝e gra w którà b´dzie
gra∏o Twoje dziecko jest odpowiednia dla jego wieku.

Kto klasyfikuje gry?
Po∏àczenie oznaczenia klasyfikacji wiekowej
oraz obrazków informujàcych o treÊciach zawartych
w grze pomaga rodzicom oraz innym kupujàcym mieç
pewnoÊç, ˝e gra, którà kupujà jest odpowiednia
dla wieku odbiorcy.

KLasyfikacja jest przyznawana przez administratora PEGI,
niezale˝ny europejski instytut specjalizujàcy si´ w ocenie
treÊci. Administrator PEGI sprawdza gr´ i przyznaje wydawcy
licencj´ uprawniajàcà go do umieszczenia na opakowaniu
rekomendacji wiekowej oraz okreÊlonego oznaczenia
przedstawiajàcego zawarte w grze treÊci.

