Gràcies pel vostre interès a treballar amb Costa Brava Vibes i els seus socis. Abans
de començar a treballar plegats, cal que llegir les directrius i l'exempció de
responsabilitat.
Pagament.
Per generar contingut (que s’utilitzarà exclusivament a la plataforma Costa Brava
Vibes) no cobro diners. També és possible donar suport a la plataforma fent una
donació. Per promocionar el vostre negoci, necessito que em doneu permís per
participar a les vostres activitats i /o utilitzar els vostres productes sense cap càrrec.
Això inclou entrades, menjar, begudes o qualsevol altre càrrec que normalment
cobreu. El permís manté el seu valor permanent durant la nostra col·laboració fins
que una de les parts decideix posar-hi fi. En molts casos, tornaré varies vegades per
fer fotos o gravacions de vídeo addicionals que s'utilitzaran com a contingut a la
Plataforma Costa Brava Vibes.
Accés i temps.
Quan es filma, es necessita permís per accedir a tots els llocs, per obtenir els millors
resultats possibles. Això vol dir, tenir accés a totes les zones. Durant les gravacions
és possible que tingui que col·locar les càmeres en llocs difícils per aconseguir
aquelles impressionats tomes d’acció que fan que el vídeo destaqui. La col·locació
de les càmeres pot suposar algun temps, en aquest cas, es pararà l’activitat.
Rodatges de vídeo llargs (menjar i begudes).
La realització de vídeos sol trigar més temps i pot duplicar o triplicar fàcilment la
durada d’una activitat. Si els rodatges triguen més de tres hores, l'empresa
s'encarrega del dinar o sopar (bo i saludable). Durant cada rodatge hi ha d’haver
aigua / begudes disponibles per als membres de l’equip.
Despeses realitzades per al rodatge.
Totes les despeses necessàries pel rodatge, com ara els costos de desplaçament,
menjar / begudes (durant el viatge), roba (Necessària per a l’activitat), allotjament (si
la nit és imprescindible o la distància a la ubicació de la gravació supera els 150 km).
per part de l’empresari convidat. Rebreu un pressupost dels costos realitzats abans
del dia del rodatge que caldrà acceptar en cas de voler tirar endavant amb
l’encàrrec.
Danys durant el rodatge.
Durant el rodatge és de molta importància que tots els membres que acompanyin a
Costa Brava Vibes Crew i tot el seu equip estiguin segurs i lliures del risc de resultat
ferits o danyats. Tots els casos de danys o lesions, causats per o durant el dia de
gravació, seran reembolsats en la seva totalitat per la part invitant.
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Compartir el contingut.
Està permès compartir utilitzant les opcions de compartició disponibles a la
plataforma de mitjans socials en la que ha publicat o utilitzant l’enllaç Url. No està
permès copiar, descarregar, editar o utilitzar el contingut de cap manera sense el
permís escrit del propietari legítim (Costa Brava Vibes).
Canvis en les directrius.
Sempre tinc el dret a canviar aquestes directrius, en el cas que aquestes no siguin
adequades per a l’ocasió.
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