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Recursos:

 Benefícios:

Tag exclusiva para Youtubers [YT];
Acesso ao comando /fly para poder voar;
Permissão para criar loja;
Quadro de imagem escrito nome e “Youtuber Oficial”;

Tag exclusiva para Youtubers [YT];
Acesso ao comando /fly para poder voar;
Permissão para criar loja;
Acesso aos comandos /back e /craft;
Possibilidade de ter seus vídeos divulgados pela equipe publicitária;
Quadro de imagem escrito nome e “Youtuber Oficial”;

Tag exclusiva para Youtubers [Yt+];
Acesso ao comando /fly para poder voar.
Permissão para criar loja;
Acesso aos comandos /back, /craft e /hat;
Possibilidade de ter seus vídeos divulgados pela equipe publicitária;
Quadro de imagem escrito nome e “Youtuber-Plus”;
Autógrafo/Assinatura Personalizado.

A parceria do Servidor Beuteugeu com Youtubers tem como objetivo principal promover e disseminar o nome do
Servidor Beuteugeu Server nas mídias sociais. Porém, parceria não traz benefícios apenas para o server, mas
também para os YouTubers interessados, pois além de ter uma TAG personalizada, também terá disponível,
comandos e recursos Premium, que players normais não possuem. Além de também uma palco atrativo e intuitivo
para que os mesmos possam ganhar mais visualizações e mais seguidores em seus vídeos.

Youtuber terá a sua disposição um canal específico no Discord do servidor, com muitas funcionalidades para
poderem trabalhar, além de poder fazer a comunicação com outros Youtubers e também com o seu líder e o
restante da Administração do servidor;

Também terá a sua disposição o site BeuTube (https://beutube.beuteugeu.com). Este que por sua vez, é um
agregador de links dos vídeos que os Youtubers fazem e postam no Youtube. Esse site servirá como um meio de
divulgação para os Youtubers não só oficiais mas também para Youtubers não oficiais. Entretanto os Youtubers
Oficiais terão benefícios exclusivas para eles. Esse site é usado com a intenção de criar um acervo com diversos
tipos de vídeos dedicados ao servidor Beuteugeu, como live’s, tutoriais, apresentações, etc.

   Benefícios da TAG: [Youtuber-Junior]:

   Benefícios da TAG: [Youtuber]:

   Benefícios da TAG: [Youtuber-Plus]:

Termos de Parceria



Requisitos 

Ter 300 inscritos no Youtube;
Vídeos postados há mais de 1 mês devem possuir acima de 30 visualizações;
Fazer um vídeo inicial sobre o Servidor e apresentar ao responsável pelos Youtubers (Pode ser
uma Live, Tutorial, Apresentação do Server, etc);
Ter ao menos um vídeo postado no BeuTube (pode ser o de apresentação do requisito
anterior);
Ter bom português;
Ser bem educado e respeitoso com todos.

Ter acima de 1 mil inscritos no Youtube;
Vídeos postados há mais de 1 mês devem possuir acima de 150 Visualizações;
Fazer um vídeo inicial sobre o Servidor e apresentar ao responsável pelos Youtubers (Pode ser
uma Live, Tutorial, Apresentação do Server, etc);
Ter ao menos um vídeo postado no BeuTube (pode ser o de apresentação do requisito
anterior);
Ter bom português;
Ser bem educado e respeitoso com todos.

Ter acima de 3 mil inscritos no Youtube;
Vídeos postados há mais de 1 mês devem possuir acima de 300 Visualizações;
Fazer um vídeo inicial sobre o Servidor e apresentar ao responsável pelos Youtubers (Pode ser
uma Live, Tutorial, Apresentação do Server, etc);
Ter ao menos um vídeo postado no BeuTube (pode ser o de apresentação do requisito
anterior);
Ter bom português;
Ser bem educado e respeitoso com todos.

Dedicação exclusiva com o servidor (Videos de Minecraft somente do Beuteugeu).

Requisitos mínimos, OBRIGATÓRIOS, para se tornar um YouTuber Junior:

Requisitos mínimos, OBRIGATÓRIOS, para se tornar um YouTuber Oficial:

Requisitos mínimos, OBRIGATÓRIOS, para se tornar um YouTuber Plus:

Requisitos louváveis, mas NÃO OBRIGATÓRIOS:

 



regras

O Youtuber deve ter um tempo online considerável, 5 horas semanais é um
tempo online aceitável;
O Youtuber tem como meta mensal: postar 03 vídeos por mês sobre o Servidor
para se manter no cargo;
Caso o Youtuber opte por fazer uma live, a mesma deve ter no mínimo 20
minutos de conteúdo;
Os vídeos e lives publicados no Youtube, deverão ser postados também no Site
BeuTube. Esse site é um agregador de links, e será utilizado como um acervo
de conteúdos destinados ao servidor Beuteugeu. Também servirá como uma
ferramenta de suporte para avaliação do desempenho dos YouTubers Oficiais;
Sempre que estiverem ocorrendo Eventos Oficiais no servidor, sendo realizados
por algum membro da STAFF, os Youtubers que estiverem online podem gravar
o evento em vídeo ou fazer a live ao vivo do evento como participante ou como
expectador. 
Inatividade de no máximo 1 mês com justificativa (A falta de justificativa pode
levar ao encerramento da parceria Servidor - Youtuber).

Como youtuber, deve-se manter a boa conduta dentro e fora do servidor (Sem
desrespeitos, toxidades, perseguições, apologias as drogas e etc). Siga sempre
as regras!
Manter uma linguagem adequada, sem palavras de baixo calão (Palavrões) nos
chat. Lembre-se que você propaga o nome do servidor, deve ser um exemplo.
Não divulgue vídeos gravados em outros Servidores de Minecraft, tanto no chat
como no Beutube.
Não será tolerado nenhuma forma de preconceito/discriminação pelo Youtuber.

     Responsabilidades de um [YouTuber Junior, Youtuber e YouTuber – Plus]:

     Regras de conduta:



BOA SORTE!BOA SORTE!


