CERERE de acces la gradul HELPER
al PGLArena.ro

Bună ziua, stimate jucător de CS
Pentru a deveni membru al PGLArena.ro, trebuie să ştii,
înainte de toate, că întotdeauna vom avea nevoie de jucători de
CS, ca tine, jucători de CS care-şi doresc ca atunci când se joacă CS, să se poată relaxa,
beneficiind de o atmosferă plină de relaşh, de bună dispoziţie şi de o reală camaraderie a
jucătorilor de CS, cum numai pe serverele PGLArena.ro, o poţi găsi. Însă, pentru a beneficia
de toate astea, trebuie să fii gata oricând, să-ţi sacrifici din timpul tău liber, măcar câteva
ore lunar, pentru a curăţa serverele de joc, de jucătorii, deloc duşi la biserică şi marcaţi de
stigmatul, rău famat, de “codat”!
Pentru hotărârea ta, de a ne deveni camarad, la bine şi la greu, te felicităm!
Pentru a deveni “Helper”, în comunitatea PGLArena.ro, trebuie să completezi o
cerere, după formatul de mai jos, pe care s-o trimiţi, aplicând BUTONUL de “CERERE ACCES
GRAD”, de pe site-ul nostru.
Cerere grad:
Numele tău real – conform buletinului.
Nick-Name-ul tău de jucator
Steam ID:
Experienta (in administrat servere de joc):?
Localitatea:?
Varsta:?
Timp jucat pe server:?
De ce doresti gradul?:
Gradul dorit:?
In ce interval orar poti administra serverul de joc?:
Pe ce server de joc vrei sa servesti “patria”:?
Ai o recomandare?:
Ai citit Regulamentul de joc şi pe cel Intern?:
Atentie!
- In sectiunea "Timp jucat" va trebui sa lasati un link (de pe GamerTracker) catre
numele vostru.
- Cererea care nu respecta modelul de mai sus, ar putea fi neluată în seamă.
Mult succes!
Dep. PR
Magda M.M.
…………………………………………………..

Admin Request
Real NAME:
Nick-Name:
Steam ID:
Admin experiance? (not mandatory):
Location:
Age:
Time played on server:
Why do you want to be admin?:
Grade wanted:?
In what time range can you admit?:
Do you have a recommandation?:
Have you read server rules?:
Be aware!
- In the "Time played" section you will need to leave a link (from GamerTracker) to
your name.
- Request that do not comply with the above model will be canceled or closed.
……………………………………………………………..
Good luck!
Dep. PR
Magda M.M.

