COMPROMÍS ACTOR/COL·LABORADOR
Z-INFECTION brinda la possibilitat de participar en el joc prenent un rol especial i major protagonisme a tot aquell qui accepti aquests
compromisos i sempre que hi hagi places lliures a tal efecte.
Deixant de banda certes places reservades a professionals, per a la resta, es prioritzaran als actors ja coneguts i amb reputació/saber fer,
així com als que pertanyen a les entitats promotores de les activitats i gent de la població (o pròxima) on es desenvoluparà el joc. Si t’has
apuntat “per lliure”, contacta amb nosaltres per concretar les teves preferències/possibilitats.
Per defecte, la teva col·laboració s’entén totalment voluntària i desinteressada. Z-infection, entitats col·laboradores i/o l’Ajuntament procuren
aportar-te el sopar, avituallament i cobertura amb una assegurança d’accidents especial per l’activitat.

Inscrivint-te com actor et compromets a:
Assistir als assajos i reunions que es convoquin/acordin (es procuren coordinar segons els vostres horaris) i a estar disponible el dia de
l’activitat a partir de, generalment, les 17h. i fins la seva finalització (excepcions a concretar).
No abandonar el lloc assignat durant el temps acordat (generalment durant tot el joc), excepte en cas de problemes/urgència i procurant,
en la mesura del possible, coordinar-ho amb els companys/organització.
Posar-se en el paper i improvisar quan sigui necessari (els jugador – i fins i tot altres actors/col·laboradors – et sorprendran amb preguntes
i comportaments inesperats). Si es dona un conflicte amb un altre actor, primer pressuposa que forma part del seu guió, però si creus que és
real, simplement evita’l i, quan puguis, contacta amb el teu coordinador o organització, procurant mantenir el teu paper.

Recomanacions/bones pràctiques:
Mantenir el paper coherent amb l’acció en tot moment (excepte en cas d’emergència).
(p.ex.: tots sabem que los zombis no poden matar als actors, però no et passegis tan tranquil al seu costat o te’n riguis quan atrapin a algú!)
Evitar mirar les notes del teu guió (si et cal fer-ho, dissimula!). No utilitzis el telèfon, a menys que ho requereixi el teu paper i a excepció de
per a temes organitzatius o acordats, fent-ho de manera dissimulada i integrada en el teu paper.
Dins de la ficció del joc no existeix l’Organització ni Z-infection… si has de preguntar alguna cosa, dissimula i dirigeix-te a “comandància”,
o al “company” o “superior”, etc. NO comentis com funciona el joc ni la seva organització, sol el que ha de passar, no quan ni perquè.
Excepte que ho digui el guió, NO existeixen reptes ni proves, els participants son civils normals intentant escapar i vosaltres intenteu
ajudar-los (o no) però és molt complicat i demaneu favors, doneu instruccions, però no els sotmeteu a proves ni controls. Els poseu
adhesius al passaport per a què els vostres companys sàpiguen que heu parlat i us han ajudat (no perquè hagin superat cap prova).
Recorda que quan sigui necessàri parlar fora de la ficció del joc, acordem fer-ho utilitzant la paraula “REAL” i/o amb un braç alçat. Compte
si un jugador se’t dirigeix a tu d’aquesta forma per una necessitat o urgència real que hàgim d’atendre.
Tot el que comentis ha de ser d’acord amb el joc i el teu guió (excepte casos especials). A mesura que avanci el joc podeu incorporar
informació addicional que hàgiu obtingut dels participants que us visiten, però sempre tractant-la com a rumors, no ho doneu per verídic.
Tot i que siguis un col·laborador i no actuïs, si un jugador interactua amb tu, fes el possible per seguir-li el joc, ajudar-lo i mantenir la ficció.
Els que tingueu papers de zombi, recordeu que no parlen, ni criden, no donen ordres (p.ex. no criden als participants que entren), no fumen,
no xerren entre ells, etc. NO s’amaguen, no son sigil·losos, etc. Com actors zombi, el vostre objectiu prioritari no és que els jugadors
s’infectin (d’això ja se n’encarregaran els altres jugadors), és que gaudeixin amb la vostra actuació i els ajudeu a integrar-se en la ficció.
Si formeu un equip amb un actor professional, seguiu els seus consells. A mesura que avanci el joc pot ser que adapti el guió per fer-lo més
dinàmic i d’acord amb la ficció, o improvisi per donar més joc o adaptar-se a la situació... segueix-li el joc!
Si formeu part d’una horda zombi, ja sigui al carrer o en un repte, seguiu les directrius que el vostre cap d’horda us dicti.
En cas de comportaments inadequats per part de participants, identifiqueu-los i comuniqueu-ho (i/o anoteu-ho per després).
En cas de necessitat o emergència, utilitzeu la cadena de contactes que se us indicarà. Si no és possible contactar, desplaceu-vos al
repte/control més proper (també se us indicarà) procurant deixar algú a la vostra posició per a informar als participants que hi arribin.
En cas de que degut a una emergència o imprevist de força major s’hagi de suspendre el joc, si no disposeu d’informació o ordres
específiques (de l’organització, Policia, autoritats o equips d’emergència reals), dirigiu als participants al punt d’inici del joc.
Al finalitzar la vostra actuació/col·laboració, retorneu tot el material que a tal efecte se us hagi entregat.

ARMES
Tot actor que desitgi exhibir una arma durant el joc haurà d’especificar-ho anticipadament, indicant quina, de quina categoria, model i número
de sèrie per a tramitar la pertinent autorització.
(amb un mínim de 15 dies d’anticipació o no podrà incloure’s en l’autorització)

Tot portador d’una arma haurà d’actuar amb la diligència i precaucions necessàries i comportarse de forma que no pugui causar perill.
NO APUNTIS ningú aliè al joc, i encara menys a un Agent de Policia
(no hi ha actors disfressats de Policia en el joc, la Policia SEMPRE és real)
Si et deixem nosaltres un arma (de joguina o no), has de seguir igualment les indicacions i lleis.
Sols s’admeten armes de joguina (punta vermella) o de les categories 4 (aire comprimit) i 7.6 (detonadores/fogueig),
SOLS EN ELS ESPAIS HABILITATS A TAL EFECTE I SENSE MUNICIÓ (excepte autoritzats).
La munició no pots NI PORTAR-LA (excepte autoritzats), i revisarem el teu equip per a estar segurs que no en portes.
RECORDA: Z-infection tramita l’autorització per l’ús i exhibició d’aquestes armes durant el joc, però és la teva responsabilitat tenir-les
correctament registrades al teu nom i complir amb les lleis vigents per al seu us, transport i tinença.

