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1. Què és un Explorer vanwoow?

2. Què beneficis té ser Explorer?

Un Explorer de vanwoow és la persona sòcia que 
durant els seus viatges descobreix micropobles 
(pobles de menys de 500 habitants o fins a 
2.500 que pateixen despoblació) i possibles 
col·laboradors que puguin oferir experiències  
(Rural Host).

El seu objectiu és arribar al major nombre de 
col·laboradors i micropobles perquè es sumin a la 
comunitat.

Convertir-te en Explorer vanwoow té moltes avantatges, entre altres t’enumerem les que 
posarem en marxa als inicis. Lògicament anirem construint aquest rol entre totes les persones 
sòcies que en formen part:

Coneix nous llocs: serà l’excusa perfecta per perdre’s per nous indrets increïbles i conèixer 
Rural Host. 

Compensació Econòmica: aconsegueix “xec carburant” a canvi de les teves aportacions. 
Un nou Rural Host aprovat pels Workers de vanwoow= 5 euros (màxim de 100 euros al 
mes). L’Explorer es  compromet a pujar un mínim de 5 nous Rural Host mensuals.

Compensació en “woows”: es recompensen les teves aportacions a través dels “punts 
woow”, que et donaran dret a viure experiències gratis en la web de vanwoow. 

Woowi d’Oro: participa en la Gala anual de vanwoow i opta al woowi d’oro al “Millor 
Explorer”.

Insígnia Explorer: xapa exclusiva Explorer vanwoow.
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4. Què necessiten de l’Explorer vanwoow?

3. Com és un Explorer vanwoow?

complimentat 
per cada nou 

Rural Host.

 De caràcter 
aventurer, 

responsable i 
extravertit

Habilitat 
comunicativa i 

do de gents

 Persona
organitzada

als events exclusius per 
a Explorers.

Formulari Assistència

del Rural Host Host 
(una per al perfil + 

una desenvolupant 
l’activitat + una 

lliure).

amb diferents 
perspectives de la 

pernocta.

del desenvolupament 
de l’activitat que 
incloguin “acció” 

(sense posar).

del micropoble 
on es realitzi 

l’activitat.

3 3 3 3 fotos fotos fotos fotos

Les persones que realitzen el rol d’Explorer han de complir els següents criteris de selecció:

en alta resolució i 
qualitat (no mòbil):

Fotos
(opcional)



“Només 
un rol”

6. Compatibilitat de rols

No es pot sustentar més d’un rol 
simultàniament. És a dir, qui és Explorer no pot 
ser durant el mateix any “Blogger”, “Gamer” o 
“Beta Tester” de vanwoow.

5. Durant quan tiemps puc ser Explorer?
La vigència com “Explorer” serà d’1 any a comptar des del dia en el que es comunica 
l’acceptació del Rol. Passat l’any, els rols passen a altres components de la Comunitat. Llevat 
l’Explorer guardonat amb el “woowi d’oro” al millor “Explorer” que podrà continuar exercint 
amb el mateix rol. 
Passat el temps de carència d’1 any, es pot optar a formar part de la Comunitat “Explorer” de 
nou.
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7. Cancel·lació del rol d’Explorer
L’equip de vanwoow es reserva el dret de cancel·lar el rol d’Explorer per causes justificades 
com en els següents casos:

Incompliment del present manual.

No assistència reiterada als events exclusius per Explorers.

Altres causes que motivin el cessament de l’activitat d’Explorer.

8. Llicència dels continguts i fotografies aportades
El Explorer cedeix el text i les fotografies a vanwoow perquè el seu contingut estigui disponible 
sota una llicència Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) Reconeixement-No Comercial-
Sense Derivades 4.0 Internacional.



4

Fotos:

Les fotos podeu enviar-les a mida original. Vanwoow s’encarrega de comprimir-les i 
optimitzar-les.

Però mai amb menys de 1000 píxels d’amplada.

Les fotos han de ser en horitzontal, mai en vertical i cal peu de foto.

Vídeos:

En el cas d’enviar vídeos, han de ser curts (no més de 50 segons) amb una mida Full HD
(1920 x 1080 px) o HD (1280 x 720 px).

No incloure grafismes, ens encarreguem d’atribuir l’autoria.

La música ha de ser lliure o estar autoritzades per al seu ús.

Els vídeos s’han d’enviar a través de WeTransfer.

9. Compensació i gamificació del rol d’Explorer

Ampliar informació https: //creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es.

L’Explorer obtendrà “5 woows” com recompensa 
per cada nou Rural Host.    

En cas d’afegir el material gràfic opcional, la 
recompensa serà de “10 woows”.



6
Llicència Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) Atribució-No Comercial-Sense Derivades 4.0 Internacional.

Ampliar informació https: //creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es .


