
  

  

WWGGAA--PPUUBBLLIICC  TTEELLEEVVIISSIIOONN  

FFRREEEELLAANNCCEE  AAGGRREEEEMMEENNTT  OOFF  22001100  

AAggrreeeemmeenntt  ((““AAggrreeeemmeenntt””))  mmaaddee  tthhiiss  11
sstt
  ddaayy  ooff  JJuullyy  22001100  bbyy  aanndd  bbeettwweeeenn  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  

AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..  aanndd  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  WWeesstt,,  IInncc..  ((rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ““WWGGAA””  oorr  ““GGuuiilldd””))  

aanndd  WWGGBBHH  EEdduuccaattiioonnaall  FFoouunnddaattiioonn,,  TThhiirrtteeeenn  ((ff//kk//aa  EEdduuccaattiioonnaall  BBrrooaaddccaassttiinngg  CCoorrppoorraattiioonn))  aanndd  

KKCCEETT  CCoommmmuunniittyy  TTeelleevviissiioonn  ooff  SSoouutthheerrnn  CCaalliiffoorrnniiaa  ((rreeffeerrrreedd  ttoo  ccoolllleeccttiivveellyy  aass  ““CCoommppaanniieess””  

aanndd  iinnddiivviidduuaallllyy  aass  ““CCoommppaannyy””))
11
  ccoovveerriinngg  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  eeaacchh  CCoommppaannyy‟‟ss  rreessppeeccttiivvee  

aaccqquuiissiittiioonn  ooff  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  ooff  ffrreeeellaannccee  wwrriitteerrss  ttoo  pprreeppaarree  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  

ffoorr  nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  ((aass  hheerreeiinn  ddeeffiinneedd))  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  pprrooggrraammss  ((rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  

““pprrooggrraammss””))  eeffffeeccttiivvee  aass  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  ooff  tthhee  tteerrmm  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt..    IInn  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  tthhee  

WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa  22000088  TThheeaattrriiccaall  aanndd  TTeelleevviissiioonn  BBaassiicc  AAggrreeeemmeenntt  iiss  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  

““22000088  MMBBAA..””    TThhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  sshhaallll  bbee  tthhee  ssaammee  aass  tthhoossee  ccoonnttaaiinneedd  

iinn  tthhee  22000088  MMBBAA  eexxcceepptt  aass  aammeennddeedd  aanndd  mmooddiiffiieedd  iinn  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  aanndd  eexxcclluuddiinngg  oonnllyy  tthhoossee  

pprroovviissiioonnss  aapppplliiccaabbllee  ssoolleellyy  ttoo  tthheeaattrriiccaall  mmoottiioonn  ppiiccttuurreess..    IInn  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  mmuuttuuaall  

ccoovveennaannttss  sseett  ffoorrtthh  hheerreeiinnaafftteerr,,  WWGGAA  aanndd  CCoommppaanniieess  hheerreebbyy  aaggrreeee  aass  ffoolllloowwss::  

PPRREEAAMMBBLLEE  

WWGGAA  rreeccooggnniizzeess  tthhee  uunniiqquuee  cchhaarraacctteerr  ooff  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  aass  aa  nnoonn--pprrooffiitt  aaggeennccyy,,  aanndd  iittss  ssppeecciiaall  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  sseerrvvee  tthhee  AAmmeerriiccaann  ppuubblliicc..    WWGGAA  eennccoouurraaggeess  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  iinn  iittss  ggooaallss  aanndd  

mmiissssiioonnss,,  aanndd  ooffffeerrss  iittss  ssuuppppoorrtt  ttoowwaarrddss  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn‟‟ss  mmaaxxiimmuumm  ppootteennttiiaall  iinn  

AAmmeerriiccaann  lliiffee..  

CCoommppaanniieess  rreeccooggnniizzee  WWGGAA  jjuurriissddiiccttiioonn  oovveerr  tthhee  aarreeaass  ooff  wwrriittiinngg  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  aanndd  

aacckknnoowwlleeddggee  WWGGAA  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  ffrreeeellaannccee  wwrriitteerrss  ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  

pprrooggrraammss  wwiitthh  rreessppeecctt  tthheerreettoo  iinn  sseeppaarraattee  bbaarrggaaiinniinngg  uunniittss  ooff  eeaacchh  CCoommppaannyy‟‟ss  WWGGAA--rreepprreesseenntteedd  

eemmppllooyyeeeess,,  rreessppeeccttiivveellyy..  

II..  
DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  

EExxcceepptt  aass  ssppeecciiffiiccaallllyy  sseett  ffoorrtthh  hheerreeiinnaafftteerr,,  tthhee  ddeeffiinniittiioonnss  iinn  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  sshhaallll  bbee  tthhee  

ddeeffiinniittiioonnss  sseett  ffoorrtthh  iinn  AArrttiicclleess  II..AA..  aanndd  II..CC..  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA..  

AA..  TThhee  tteerrmm  ““ffrreeeellaannccee””  sshhaallll  mmeeaann  aannyy  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  ffuurrnniisshheess  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  ccoovveerreedd  

bbyy  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  eexxcceepptt  ssttaaffff  eemmppllooyyeeeess  ffuurrnniisshhiinngg  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  ootthheerr  tthhaann  tthhaatt  

pprroovviiddeedd  ffoorr  bbeellooww  aanndd  eexxcceepptt  eemmppllooyyeeeess  ssppeecciiffiiccaallllyy  eexxcclluuddeedd  eellsseewwhheerree  iinn  tthhiiss  

AAggrreeeemmeenntt..  

BB..  TThhee  tteerrmm  ““ssttaaffff  eemmppllooyyeeee””  sshhaallll  mmeeaann  aa  rreegguullaarr  eemmppllooyyeeee  ooff  CCoommppaannyy  wwhhoo  eennjjooyyss  tthhee  

bbeenneeffiittss  nnoorrmmaallllyy  aaccccoorrddeedd  ssttaaffff  eemmppllooyyeeeess  ooff  CCoommppaannyy  aanndd  tthhee  tteerrmmss  ooff  wwhhoossee  

                                                                                                  
11
  WWGGAA  aanndd  CCoommppaanniieess  aacckknnoowwlleeddggee  tthhaatt  WWGGBBHH  EEdduuccaattiioonnaall  FFoouunnddaattiioonn,,  TThhiirrtteeeenn  ((ff//kk//aa  EEdduuccaattiioonnaall  BBrrooaaddccaassttiinngg  

CCoorrppoorraattiioonn))  aanndd  KKCCEETT  CCoommmmuunniittyy  TTeelleevviissiioonn  ooff  SSoouutthheerrnn  CCaalliiffoorrnniiaa  aarree  iinnddiivviidduuaall  ssiiggnnaattoorryy  pprroodduucceerrss  aanndd  ddoo  

nnoott  ccoonnssttiittuuttee  aa  mmuullttiieemmppllooyyeerr  aassssoocciiaattiioonn  oorr  aa  mmuullttiieemmppllooyyeerr  bbaarrggaaiinniinngg  uunniitt..    EEaacchh  ssiiggnnaattoorryy  pprroodduucceerr  mmaaiinnttaaiinnss  

iittss  rriigghhtt  ttoo  nneeggoottiiaattee  wwiitthh  tthhee  WWGGAA  oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  eeaacchh  sshhaallll  eexxeeccuuttee  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  sseeppaarraatteellyy  oonn  bbeehhaallff  ooff  

iittsseellff..  



  

  

eennggaaggeemmeenntt  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  aa  ssppeecciiffiiccaallllyy  lliimmiitteedd  eemmppllooyymmeenntt  ppeerriioodd  aanndd  ddooeess  nnoott  lliimmiitt  

CCoommppaannyy‟‟ss  rriigghhtt  ttoo  aassssiiggnn  tthhee  eemmppllooyyeeee  ttoo  oonnee  oorr  mmoorree  pprrooggrraammss  oorr  sseerriieess..    WWhheenn  ssttaaffff  

eemmppllooyyeeeess  oorr  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrssoonnss  ffuurrnniisshh  ffoorrmmaatt  oorr  ssttoorryy  aanndd//oorr  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  oorr  

nnaarrrraattiioonn  ffoorr  aa  pprrooggrraamm  ootthheerr  tthhaann  nneewwss  ((aass  ddeeffiinneedd  bbeellooww)),,  oorr  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  ffoorr  aa  

ccoommeeddyy--vvaarriieettyy  oorr  qquuiizz  aanndd  aauuddiieennccee  ppaarrttiicciippaattiioonn  pprrooggrraamm,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  

pprroodduucceedd  oorr  iinntteennddeedd  ffoorr  oorr  aaccttuuaallllyy  bbrrooaaddccaasstt,,  ssuucchh  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  

““ffrreeeellaannccee””  hheerreeuunnddeerr  aanndd  sshhaallll  bbee  ccoovveerreedd  bbyy  aallll  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  hheerreeooff..  

CC..  ““NNeewwss,,””  aass  tthhaatt  tteerrmm  iiss  uusseedd  hheerreeiinn,,  sshhaallll  iinncclluuddee  bbuutt  nnoott  bbee  lliimmiitteedd  ttoo,,  bboonnaa  ffiiddee  

nneewwssccaassttss,,  ddooccuummeennttaarryy  ssppoorrttss  nneewwss,,  bboonnaa  ffiiddee  nneewwss  iinntteerrvviieeww  pprrooggrraammss  oorr  oonn  tthhee  ssppoott  

ccoovveerraaggee  ooff  bboonnaa  ffiiddee  nneewwss  eevveennttss..    AAnnyy  ddiissppuuttee  aass  ttoo  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  aa  pprrooggrraamm  aass  nneewwss  

sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  PPrrooggrraamm  CCoommmmiitttteeee  eessttaabblliisshheedd  iinn  AArrttiiccllee  XXII  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt..    

IIff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  iiss  uunnaabbllee  ttoo  rreessoollvvee  ssuucchh  iissssuuee,,  tthhee  mmaatttteerr  mmaayy  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  

aarrbbiittrraattiioonn..  

DD..  TThhee  tteerrmm  ““NNaattiioonnaall  PPrrooggrraamm””  sshhaallll  mmeeaann  aa  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  pprrooggrraamm  pprroodduucceedd  bbyy  

CCoommppaannyy  aanndd  tteelleevviisseedd  bbyy  mmoorree  tthhaann  oonnee  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  ssttaattiioonn,,  oonnee  ooff  wwhhoossee  

ttrraannssmmiitttteerrss  oorr  mmaaiinn  ssttuuddiiooss  iiss  llooccaatteedd  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  ssttaatteess  ooff  NNeeww  YYoorrkk  aanndd  NNeeww  JJeerrsseeyy  

aanndd  wwhhiicchh  pprrooggrraamm  ddooeess  nnoott  mmeeeett  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  rreeggiioonnaall  pprrooggrraamm  aass  ddeeffiinneedd  iinn  EE  

bbeellooww..  

EE..  TThhee  tteerrmm  ““RReeggiioonnaall  PPrrooggrraamm””  sshhaallll  mmeeaann  aa  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  pprrooggrraamm  pprroodduucceedd  bbyy  

CCoommppaannyy  ffoorr  ddiissttrriibbuuttiioonn  oonnllyy  ttoo  ssttaattiioonn  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ssppeecciiffiicc  ppuubblliicc  bbrrooaaddccaassttiinngg  

rreeggiioonnaall  nneettwwoorrkk  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  EEEENN  ((wwhhiicchh  nneettwwoorrkk  ccuurrrreennttllyy  iiss  kknnoowwnn  aass  tthhee  EEaasstteerrnn  

EEdduuccaattiioonnaall  NNeettwwoorrkk))  oorr  ffoorr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerr  ssttaattiioonnss  ooff  aannyy  oonnee  ootthheerr  

eessttaabblliisshheedd  rreeggiioonnaall  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  nneettwwoorrkk  ssuucchh  aass  tthhee  EEaasstteerrnn  EEdduuccaattiioonnaall  NNeettwwoorrkk  

((EEEENN)),,  SSoouutthheerrnn  EEdduuccaattiioonnaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  AAssssoocciiaattiioonn  ((SSEECCAA)),,  CCeennttrraall  EEdduuccaattiioonnaall  

NNeettwwoorrkk  ((CCEENN)),,  RRoocckkyy  MMoouunnttaaiinn  PPuubblliicc  BBrrooaaddccaassttiinngg  NNeettwwoorrkk  ((RRMMPPEENN)),,  WWeesstteerrnn  

EEdduuccaattiioonnaall  NNeettwwoorrkk  ((WWEENN)),,  oorr  PPaacciiffiicc  MMoouunnttaaiinn  NNeettwwoorrkk  ((PPMMNN))..    IIff  aa  ““RReeggiioonnaall  

PPrrooggrraamm””  iiss  aatt  aannyy  ttiimmee  ddiissttrriibbuutteedd  bbeeyyoonndd  tthhee  ssppeecciiffiicc  rreeggiioonnaall  nneettwwoorrkk  iitt  sshhaallll  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  aa  ““NNaattiioonnaall  PPrrooggrraamm””  aanndd  aallll  ooff  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  aa  ““NNaattiioonnaall  

PPrrooggrraamm,,””  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn,,  sshhaallll  aappppllyy..  

FF..  TThhee  tteerrmm  ““SSppeecciiaall  IInntteerreesstt  PPrrooggrraamm””  sshhaallll  mmeeaann  aa  pprrooggrraamm  pprroodduucceedd  ttoo  sseerrvvee  tthhee  ssppeecciiaall  

nneeeeddss  aanndd  iinntteerreessttss  ooff  aa  ttaarrggeett  sseeggmmeenntt  ooff  tthhee  ggeenneerraall  aauuddiieennccee,,  ssuucchh  aass  eeccoonnoommiiccaallllyy  

ddiissaaddvvaannttaaggeedd  eetthhnniicc  oorr  rraacciiaall  mmiinnoorriittiieess..  

GG..  TThhee  tteerrmm  ““CChhiillddrreenn‟‟ss  PPrrooggrraamm””  sshhaallll  mmeeaann  aa  pprrooggrraamm  pprriimmaarriillyy  iinntteennddeedd  ffoorr  vviieewwiinngg  bbyy  

cchhiillddrreenn..  

HH..  TThhee  tteerrmm  ““PPiilloott  SSccrriipptt””  sshhaallll  mmeeaann  aa  ssttoorryy  aanndd//oorr  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  uusseedd  

ffoorr  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  aa  ppiilloott  ffiillmm  ffoorr  aa  pprrooppoosseedd  sseerriiaall,,  eeppiissooddiicc  sseerriieess  oorr  uunniitt  sseerriieess  

sseettttiinngg  ffoorrtthh  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  rreeppeeaatteedd  iinn  ssuubbsseeqquueenntt  eeppiissooddeess,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  

sseettttiinngg,,  tthheemmee  aanndd  pprreemmiissee  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  sseerriiaall  oorr  sseerriieess  aanndd  tthhee  cceennttrraall  rruunnnniinngg  

cchhaarraacctteerrss..    AA  ssttoorryy  aanndd//oorr  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  mmaayy  bbee  aa  ““ppiilloott  ssccrriipptt””  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  

tthheerree  iiss  aa  sseeppaarraattee  ffoorrmmaatt  ffoorr  tthhee  pprrooppoosseedd  sseerriiaall,,  eeppiissooddiicc  sseerriieess  oorr  uunniitt  sseerriieess  aanndd  

rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhheetthheerr  iitt  iiss  wwrriitttteenn  ffoorr  bbrrooaaddccaasstt  aass  aa  uunniitt  ooff  aa  uunniitt  sseerriieess  oorr  aass  aa  oonnee--ttiimmee  



  

  

pprrooggrraamm..    TThhee  ffoorreeggooiinngg  ddeeffiinniittiioonn  ooff  aa  ppiilloott  ssccrriipptt  mmaayy  aallssoo  aappppllyy  ttoo  aa  ssttoorryy  aanndd//oorr  

tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  aa  ppiilloott  ffiillmm  ffoorr  aa  pprrooppoosseedd  

uunniitt  sseerriieess  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  hhaavvee  cceennttrraall  rruunnnniinngg  cchhaarraacctteerrss,,  bbuutt  wwhhiicchh  ssttoorryy  aanndd//oorr  

tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  ddooeess  sseett  ffoorrtthh  tthhee  ccoonntteexxtt  aanndd  ccoonnttiinnuuiinngg  ffrraammeewwoorrkk  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  

rreeppeeaatteedd  iinn  ssuubbsseeqquueenntt  uunniittss  iinncclluuddiinngg  tthhee  cceennttrraall  pprreemmiissee,,  tthheemmee,,  sseettttiinngg  ((llooccaallee,,  ttiimmee,,  

eettcc..)),,  ffllaavvoorr,,  mmoooodd,,  ssttyyllee  aanndd  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  sseerriieess..    UUnnlleessss  mmeeeettiinngg  tthhee  aabboovvee  

ccrriitteerriiaa,,  hhoowweevveerr,,  aa  ssttoorryy  aanndd//oorr  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  sshhaallll  nnoott  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aa  ““ppiilloott  

ssccrriipptt””  mmeerreellyy  bbyy  vviirrttuuee  ooff  tthhee  uussee  ooff  tthhee  tteerrmm  ““ppiilloott,,””  ““pprroottoottyyppee””  oorr  ssiimmiillaarr  aappppeellllaattiioonn  

iinn  rreeffeerreenncceess  bbyy  CCoommppaannyy  oorr  ootthheerrss  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm  ffoorr  wwhhiicchh  wwrriitttteenn..  

CCoommppaannyy  sshhaallll  iiddeennttiiffyy  tthhee  ssccrriipptt  aass  aa  ““ppiilloott  ssccrriipptt””  wwhheenn  tthhee  wwrriitteerr  iiss  eemmppllooyyeedd..    FFaaiilluurree  

ttoo  iiddeennttiiffyy  aa  ssccrriipptt  aass  aa  ““ppiilloott  ssccrriipptt””  sshhaallll  nnoott  iinn  aannyy  eevveenntt  aalltteerr  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ssuucchh  ssccrriipptt  iiss  

nnoonneetthheelleessss  aa  ““ppiilloott””  iiff  iitt  ootthheerrwwiissee  mmeeeettss  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ““ppiilloott  ssccrriipptt””  aass  sseett  ffoorrtthh  

hheerreeiinn..  

TThhee  iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  sseerriiaall,,  eeppiissooddiicc  sseerriieess  oorr  uunniitt  sseerriieess  sshhaallll  nnoott  bbee  lloosstt  aass  aa  sseeppaarraattee  aanndd  

ddiissttiinncctt  sseerriiaall,,  eeppiissooddiicc  sseerriieess  oorr  uunniitt  sseerriieess  wwhheetthheerr  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  CCoommppaannyy  sseeppaarraatteellyy  

oorr  mmeerrggeedd  wwiitthh  aannootthheerr  sseerriiaall,,  eeppiissooddiicc  sseerriieess  oorr  uunniitt  sseerriieess  oorr  pprroodduucceedd  oorr  bbrrooaaddccaasstt  

uunnddeerr  aann  uummbbrreellllaa  ttiittllee  wwiitthh  ootthheerr  sseerriiaallss,,  eeppiissooddiicc  sseerriieess  oorr  uunniitt  sseerriieess..  

II..  TThhee  tteerrmm  ““PPrroodduucceerr””  iinncclluuddeess  ““aassssiissttaanntt  pprroodduucceerrss””  aanndd  ““aassssoocciiaattee  pprroodduucceerrss,,””  aanndd  tthhee  

tteerrmm  ““DDiirreeccttoorr””  iinncclluuddeess  ““aassssiissttaanntt  ddiirreeccttoorrss””  aanndd  ““aassssoocciiaattee  ddiirreeccttoorrss..””  

JJ..  TThhee  tteerrmm  ““LLiitteerraarryy  MMaatteerriiaall,,””  aass  ddeeffiinneedd  iinn  AArrttiiccllee  II  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA,,  sshhaallll  nnoott  iinncclluuddee  

tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

11..  CCoommmmeennttaarryy  mmaatteerriiaall  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aaccttuuaall  ssppoorrttss  eevveennttss  ccoovveerraaggee  

((hhoowweevveerr,,  tthhiiss  pprroovviissiioonn  iiss  nnoott  iinntteennddeedd  ttoo  eexxcclluuddee  mmaatteerriiaall  wwrriitttteenn  ffoorr  

ddooccuummeennttaarryy  ssppoorrttss  pprrooggrraammss,,  ssppoorrttss  nneewwss  aanndd  ssppoorrttssccaassttss))..  

22..  PPrroommoottiioonn  aanndd  ppuubblliicciittyy  mmaatteerriiaall..  

33..  PPoolliittiiccaall  ssppeeeecchheess,,  ppuubblliicc  aaddddrreesssseess  aanndd  ccoommmmeemmoorraattiivvee  ssppeeeecchheess,,  uunnlleessss  

iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  aa  ddrraammaattiicc  ssccrriipptt..  

44..  RReelliiggiioouuss  sseerrvviicceess  aanndd  sseerrmmoonnss,,  eexxcceepptt  sseerrmmoonnss  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  aa  

ddrraammaattiicc  ssccrriipptt  oorr  wwrriitttteenn  bbyy  aa  ffrreeeellaannccee  wwrriitteerr  ootthheerrwwiissee  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  

AAggrreeeemmeenntt  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  pprrooggrraamm..  

55..  PPhhyyssiiccaall  ccuullttuurree  mmaatteerriiaall,,  eexxcceepptt  pphhyyssiiccaall  ccuullttuurree  mmaatteerriiaall  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  

aa  ddrraammaattiicc  ssccrriipptt  oorr  wwrriitttteenn  bbyy  aa  ffrreeeellaannccee  wwrriitteerr  ootthheerrwwiissee  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  

AAggrreeeemmeenntt  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  pprrooggrraamm..  

66..  MMaatteerriiaall  wwrriitttteenn  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess,,  aaccttiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  ssccooppee  ooff  

tthheeiirr  ggoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyymmeenntt  ((nnoo  eexxcclluussiioonnss  ffoorr  ddrraammaa  oorr  vvaarriieettyy  pprrooggrraammss))..    

77..  MMaatteerriiaall,,  ootthheerr  tthhaann  ddrraammaattiicc  mmaatteerriiaall  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  aa  ddrraammaa  oorr  vvaarriieettyy  

pprrooggrraamm,,  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  ppeerrssoonn  wwhhoo  ddeelliivveerrss  iitt  oonn--aaiirr  uunnlleessss  ssuucchh  ppeerrssoonn  iinn  



  

  

ddeelliivveerriinngg  tthhee  mmaatteerriiaall  iiss  ppoorrttrraayyiinngg  aa  cchhaarraacctteerr  ootthheerr  tthhaann  hhiimmsseellff//hheerrsseellff  

oorr  wwhheerree  tthhee  mmaatteerriiaall  iiss  wwrriitttteenn  ffoorr  ddeelliivveerryy  bbyy  aannootthheerr  ppeerrssoonn((ss))  aass  wweellll  

aass  bbyy  wwrriitteerr..  

88..  MMaatteerriiaall  wwrriitttteenn  bbyy  aa  tteeaacchheerr  oorr  ssttuuddeenntt,,  ootthheerr  tthhaann  aa  pprrooffeessssiioonnaall  wwrriitteerr,,  

aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  22000088  MMBBAA,,  ffoorr  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss  iinn  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  

aann  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonn  ooff  wwhhiicchh  hhee//sshhee  iiss  aann  eemmppllooyyeeee  oorr  ssttuuddeenntt  oorr  

wwhhoo  wwrriitteess  mmaatteerriiaall  ffoorr  iinnssttrruuccttiioonnaall  ppuurrppoosseess..    AAnnyy  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  oorr  

sseerrvviicceess  ffuurrnniisshheedd  bbyy  tthhee  tteeaacchheerr  oorr  ssttuuddeenntt  iinntteennddeedd  ffoorr  aa  ppuurrppoossee  ootthheerr  

tthhaann  ssppeecciiffiieedd,,  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ccoovveerreedd  mmaatteerriiaall  uunnddeerr  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt..  

99..  CChhoorreeooggrraapphhiicc,,  ssttaaggee  aanndd  tteecchhnniiccaall  ddiirreeccttiioonnss..  

1100..  MMaatteerriiaall  pprreeppaarreedd  ffoorr  aa  ttaallkk,,  ffoorruumm  oorr  lleeccttuurree..  

KK..  TThhee  tteerrmm  ““tteeaamm””  sshhaallll  mmeeaann  aa  bboonnaa  ffiiddee  tteeaamm  ooff  nnoo  mmoorree  tthhaann  tthhrreeee  ((33))  wwrriitteerrss  wwhhoo  ooffffeerr,,  

pprriioorr  ttoo  eemmppllooyymmeenntt  oonn  tthhee  ssccrriipptt  iinn  qquueessttiioonn,,  ttoo  ccoollllaabboorraattee..  

LL..  AA  ““nnaarrrraattiivvee  ssyynnooppssiiss””  iiss  aann  oouuttlliinnee  ooff  aa  ssttoorryy  oowwnneedd  bbyy  aa  wwrriitteerr,,  wwhhiicchh  iiss  pprreeppaarreedd  ffoorr  

tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ssuuiittaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ssttoorryy  ffoorr  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  ppuurrppoosseess,,  

wwhhiicchh  oouuttlliinnee  sshhaallll  iinnddiiccaattee  cchhaarraacctteerrss  aanndd  pplloott  lliinneess  bbuutt  nneeeedd  nnoott  bbee  ssuuffffiicciieennttllyy  

ddeevveellooppeedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  aa  ““ssttoorryy..””  

MM..  TThhee  tteerrmmss  ““ppaayy  tteelleevviissiioonn,,””  ““bbaassiicc  ccaabbllee,,””  ““ssuupppplleemmeennttaall  mmaarrkkeettss””  aanndd  iinndduussttrriiaall  aanndd  

eedduuccaattiioonnaall  ffiillmmss  sshhaallll  bbee  aass  sseett  ffoorrtthh  aanndd//oorr  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  22000088  MMBBAA..  

NN..  TThhee  uussee  ooff  tthhee  wwoorrddss  ““hhee””  oorr  ““hhiimm””  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  wwoorrddss  ““sshhee””  oorr  ““hheerr..””  

IIII..  

TTEERRMM  

TThhee  tteerrmm  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  sshhaallll  eexxtteenndd  ffrroomm  JJuullyy  11,,  22001100  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg    JJuunnee  3300,,  22001144..  

IIIIII..  

CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN  

AA..  CCoommppaanniieess  aaggrreeee  tthhaatt  tthhee  mmiinniimmuumm  bbaassiicc  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  bbee  ppaaiidd  ffoorr  wwrriittiinngg  sseerrvviicceess  

ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  aanndd//oorr  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  aaccqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  sshhaallll  

bbee  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  SScchheedduullee  AA  aattttaacchheedd  hheerreettoo..    TThhee  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  sshhaallll  bbee  tthhee  

mmiinniimmuumm  ffoorr  eeaacchh  wwrriitteerr,,  eexxcceepptt  wwhheerree  tthheerree  iiss  aa  bboonnaa  ffiiddee  tteeaamm  ooff  nnoo  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ((22))  

wwrriitteerrss,,  iinn  wwhhiicchh  eevveenntt  ssuucchh  wwrriitteerrss  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  uunniitt  wwhhiicchh  uunniitt  sshhaallll  rreecceeiivvee  iinn  

tthhee  aaggggrreeggaattee  nnoott  lleessss  tthhaann  tthhee  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn,,  aanndd  eexxcceepptt  wwhheerree  

tthheerree  iiss  aa  bboonnaa  ffiiddee  tteeaamm  ooff  nnoo  mmoorree  tthhaann  tthhrreeee  ((33))  wwrriitteerrss,,  iinn  wwhhiicchh  eevveenntt  ssuucchh  wwrriitteerrss  

sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  uunniitt  wwhhiicchh  uunniitt  sshhaallll  rreecceeiivvee  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  nnoott  lleessss  tthhaann  ttwwoo  

hhuunnddrreedd  ppeerrcceenntt  ((220000%%))  ooff  tthhee  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn,,  ooff  wwhhiicchh  eeaacchh  

iinnddiivviidduuaall  wwrriitteerr  mmaayy  bbee  ppaaiidd  nnoott  lleessss  tthhaann  oonnee  tthhiirrdd  ((11//33))  ooff  ssaaiidd  aaggggrreeggaattee  

ccoommppeennssaattiioonn..  



  

  

BB..  MMiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  sshhaallll  bbee  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  SScchheedduullee  AA  aattttaacchheedd  hheerreettoo..    SSuucchh  

mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  sshhaallll  bbee  ccaallccuullaatteedd  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  bbaassiiss::  

11..  TThhee  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  iinn  eeffffeecctt  oonn  JJuullyy  11,,  22001100,,  ffoorr  aallll  pprrooggrraammss  sshhaallll  bbee  

iinnccrreeaasseedd,,  ccoommppoouunnddeedd,,  aass  ffoolllloowwss::  

OOnn  77//11//22001111  tthhrroouugghh  66//3300//22001122  ––  22%%  

OOnn  77//11//22001122  tthhrroouugghh  66//3300//22001133  ––  22..7755%%  

OOnn  77//11//22001133  tthhrroouugghh  66//3300//22001144  ––  22..7755%%    

22..  ((aa))  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  rraattee  ooff  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  tthhee  PPeennssiioonn  aanndd//oorr  HHeeaalltthh  

PPllaannss  uunnddeerr  tthhee  22000088  MMBBAA,,  oorr  aannyy  ssuucccceessssoorr  aaggrreeeemmeenntt  tthheerreettoo,,  sshhaallll  bbee  

iinnccrreeaasseedd  oorr  ddeeccrreeaasseedd  iinn  aannyy  ffuuttuurree  nneeggoottiiaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  WWGGAA  aanndd  

tthhee  AAlllliiaannccee  ooff  MMoottiioonn  PPiiccttuurree  aanndd  TTeelleevviissiioonn  PPrroodduucceerrss  dduurriinngg  tthhee  tteerrmmss  

ooff  tthhiiss  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  AAggrreeeemmeenntt,,  oorr  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  22000088  

MMBBAA,,  ssaaiidd  iinnccrreeaassee  oorr  ddeeccrreeaassee  sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  rraatteess  uunnddeerr  tthhiiss  

AAggrreeeemmeenntt  eeffffeeccttiivvee  oonn  tthhee  ddaattee  tthhaatt  tthheeyy  ttaakkee  eeffffeecctt  uunnddeerr  ssuucchh  

aaggrreeeemmeenntt..    IIff  aannyy  ssuucchh  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  ppeennssiioonn  aanndd//oorr  hheeaalltthh  ccoonnttrriibbuuttiioonn  

rraatteess  uunnddeerr  tthhee  22000088  MMBBAA  iiss  eexxpprreessssllyy  ttiieedd  iinn  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  ttoo  aa  

ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  iinnccrreeaassee  iinn  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  wwhhiicchh  

wwoouulldd  ootthheerrwwiissee  hhaavvee  bbeeeenn  ppaayyaabbllee  uunnddeerr  tthhee  22000088  MMBBAA,,  tthhee  ssaammee  

ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  iinnccrreeaassee  iinn  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  sshhaallll  bbee  

aapppplliiccaabbllee  uunnddeerr  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  eexxcceepptt  nnoo  ddeeccrreeaassee  sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  

ccoommppeennssaattiioonn  ooff  CCoommppaannyy‟‟ss  ssttaaffff  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  

CCoommppaannyy‟‟ss  hheeaalltthh  aanndd//oorr  ppeennssiioonn  ppllaann,,  iiff  aannyy  ssuucchh  ccoommppaannyy  ppllaann((ss))  eexxiisstt..  

((bb))  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  CCoommppaannyy‟‟ss  ssttaaffff  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  wwrriittee  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  

ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  ssuucchh  CCoommppaannyy  wwiillll  mmaakkee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  tthhee  

PPrroodduucceerr--WWrriitteerrss  GGuuiilldd  PPeennssiioonn  PPllaann  aatt  tthhee  rraattee  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhiiss  

AAggrreeeemmeenntt  oonn  aannyy  ccoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee  ffoorr  sseerrvviicceess  

ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  oonn  wwhhiicchh  nnoo  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  ttoo  

tthhee  CCoommppaannyy‟‟ss  ppeennssiioonn  ppllaann,,  iiff  aannyy  ssuucchh  ppllaann  eexxiissttss..  

((cc))  FFoorr  aa  wwrriitteerr  ooff  aa  ssttoorryy  aanndd  tteelleessccrriipptt  ffoorr  aa  ssiixxttyy  ((6600))  mmiinnuuttee  oorr  nniinneettyy  ((9900))  

mmiinnuuttee  ddooccuummeennttaarryy  oorr  ppuubblliicc  aaffffaaiirrss  pprrooggrraamm,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  

ccoonnttrriibbuuttee,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  aammoouunntt  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  AArrttiiccllee  IIIIII..BB..22..((aa)),,  aann  

aammoouunntt  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  eennttiittllee  tthhee  wwrriitteerr  ttoo  aa  ffuullll  yyeeaarr  ooff  hheeaalltthh  ccoovveerraaggee  

uunnddeerr  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  WWrriitteerrss‟‟  GGuuiilldd--IInndduussttrryy  HHeeaalltthh  FFuunndd  TTrruusstt  

AAggrreeeemmeenntt..    NNoo  ssuucchh  aaddddiittiioonnaall  ccoonnttrriibbuuttiioonn  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  iiff  tthhee  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  mmaaddee  oonn  tthhee  wwrriitteerr‟‟ss  bbeehhaallff  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  ssuucchh  

ddooccuummeennttaarryy  oorr  ppuubblliicc  aaffffaaiirrss  pprrooggrraamm  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  mmaaddee  

iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aannyy  ootthheerr  eemmppllooyymmeenntt  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  ssaammee  eeaarrnniinngg  

ccyyccllee  mmaakkee  tthhee  wwrriitteerr  eelliiggiibbllee  ffoorr  aa  ffuullll  yyeeaarr  ooff  hheeaalltthh  ccoovveerraaggee..    AAtt  tthhee  

ttiimmee  ooff  eemmppllooyymmeenntt,,  tthhee  wwrriitteerr  sshhaallll  hhaavvee  aann  aaffffiirrmmaattiivvee  oobblliiggaattiioonn  ttoo  

aaddvviissee  tthhee  CCoommppaannyy  ooff  aannyy  pprriioorr  eemmppllooyymmeenntt  ffoorr  wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  

hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  oonn  hhiiss  oorr  hheerr  bbeehhaallff  wwhhiicchh  ffaallll  wwiitthhiinn  tthhee  ssaammee  eeaarrnniinnggss  



  

  

ccyyccllee  aass  tthhee  ppaayymmeennttss  ffoorr  tthhee  ssiixxttyy  ((6600))  mmiinnuuttee  oorr  nniinneettyy  ((9900))  mmiinnuuttee  

ddooccuummeennttaarryy  oorr  ppuubblliicc  aaffffaaiirrss  pprrooggrraamm..  

CC..  MMiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  cceerrttaaiinn  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss  ooff  pprrooggrraammss  ddeessccrriibbeedd  iinn  AArrttiiccllee  II  ooff  

tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

11..  RReeggiioonnaall  pprrooggrraammss  --  7755%%  ooff  tthhee  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  ttoo  

nnaattiioonnaall  pprrooggrraammss;;  

22..  SSppeecciiaall  iinntteerreesstt  pprrooggrraammss  --  7755%%  ooff  tthhee  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  ttoo  

nnaattiioonnaall  pprrooggrraammss;;  

33..  CChhiillddrreenn‟‟ss  pprrooggrraammss  --  7755%%  ooff  tthhee  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  ttoo  

nnaattiioonnaall  pprrooggrraammss  ffoorr  tthhoossee  cchhiillddrreenn‟‟ss  pprrooggrraammss  wwhhiicchh  aarree  pprroodduucceedd  ffoorr  

bbrrooaaddccaasstt  ffoorr  ootthheerr  tthhaann  tthhee  hhoouurrss  ooff  77::3300  ppmm  ttoo  1111::0000  ppmm,,  MMoonnddaayy  tthhrroouugghh  

SSaattuurrddaayy  oorr  77::0000  ppmm  ttoo  1111::0000  ppmm  oonn  SSuunnddaayy..  

DD..  NNoo  ppaarrtt  ooff  aannyy  mmoonniieess  ppaaiidd  ttoo  oorr  dduuee  tthhee  wwrriitteerr  ppuurrssuuaanntt  ttoo  aannyy  ooff  tthhee  tteerrmmss  aanndd  

ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  mmaayy  bbee  ooffffsseett  aaggaaiinnsstt  tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  ppaaiidd  ttoo  tthhee  wwrriitteerr  ffoorr  

wwrriittiinngg  sseerrvviicceess  oorr  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  aanndd  nnoonn--ccoovveerreedd  sseerrvviicceess..  

EE..  CCoommppaannyy  wwiillll  uussee  iittss  bbeesstt  eeffffoorrttss  ttoo  mmaakkee  ppaayymmeenntt  ttoo  tthhee  wwrriitteerr  wwiitthhiinn  ffoorrttyy--eeiigghhtt  ((4488))  

hhoouurrss  aafftteerr  ddeelliivveerryy  ooff,,  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  nnaarrrraattiivvee  ssyynnooppssiiss,,  ssttoorryy,,  ffiirrsstt  

ddrraafftt  oorr  ffiinnaall  ddrraafftt  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  bbuutt  iinn  nnoo  eevveenntt  sshhaallll  aannyy  ssuucchh  

ppaayymmeenntt  bbee  mmaaddee  llaatteerr  tthhaann  ffoouurrtteeeenn  ((1144))  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ssuucchh  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall..    

PPaayymmeenntt  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnttiinnggeenntt  uuppoonn  tthhee  aacccceeppttaannccee  oorr  aapppprroovvaall  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ooff  tthhee  

lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  ssoo  ddeelliivveerreedd..  

IIff  tthhee  CCoommppaannyy  ffaaiillss  ttoo  mmaakkee  aannyy  ppaayymmeenntt  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt  ((iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  

nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  ccoommppeennssaattiioonn,,  eexxtteennssiioonnss  ttoo  uussee  ppeerriiooddss,,  ffoorreeiiggnn  tteelleeccaassttiinngg,,  aauuddiioo--vviissuuaall,,  

ccoommmmeerrcciiaall  bbrrooaaddccaasstt,,  eettcc..))  wwiitthhiinn  ffoouurrtteeeenn  ((1144))  ddaayyss  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ddaattee  ssuucchh  ppaayymmeenntt  

bbeeccoommeess  ppaayyaabbllee,,  ssuucchh  ddeelliinnqquueenntt  ppaayymmeenntt  sshhaallll  aaccccrruuee  llaattee  cchhaarrggeess  aatt  tthhee  rraattee  ooff  oonnee  

aanndd  oonnee--hhaallff  ppeerrcceenntt  ((11½½%%))  ppeerr  mmoonntthh,,  ccoommmmeenncciinngg  ffrroomm  tthhee  ffoouurrtteeeenntthh  ddaayy  aafftteerr  tthhee  

ppaayymmeenntt  iiss  dduuee  uunnttiill  ssuucchh  ppaayymmeenntt  rreeaacchheess  tthhee  wwrriitteerr..  

IIff  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  tthhee  wwrriitteerr  hhaass  nnoott  bbeeeenn  eexxeeccuutteedd  

aatt  tthhee  ttiimmee  ppaayymmeenntt  iiss  dduuee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  aa  ddeeaall  mmeemmoo  bbeettwweeeenn  tthhee  CCoommppaannyy  

aanndd  tthhee  wwrriitteerr,,  tthhee  wwrriitteerr  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  rreellyy  uuppoonn  tthhee  llaanngguuaaggee  ooff  tthhee  ddeeaall  mmeemmoo  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  aallll  ffaaccttss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  aanndd  aallll  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  rreellaatteedd  ttoo  ppeennssiioonn  aanndd  hheeaalltthh..  

IIff  nnoo  ddeeaall  mmeemmoo  eexxiissttss  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  mmaakkee  ssuucchh  ppaayymmeenntt  bbeeccaauussee  tthhee  

eexxeeccuutteedd  ccoonnttrraacctt  wwaass  nnoott  ddeelliivveerreedd  bbyy  tthhee  wwrriitteerr  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  tthheenn  nnoo  ssuucchh  iinntteerreesstt  iiss  

dduuee..    IIff  tthhee  ccoonnttrraacctt  iiss  nnoott  ssoo  ddeelliivveerreedd  bbyy  tthhee  wwrriitteerr  bbeeccaauussee  ooff  aa  ddiissppuuttee  aass  ttoo  tthhee  tteerrmmss  

ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  bbee  hheelldd  ttoo  bbee  wwrroonngg,,  tthhee  aabboovvee--ddeessccrriibbeedd  iinntteerreesstt  

ppaayymmeenntt  sshhaallll  bbee  aapppplliiccaabbllee..  



  

  

FF..  OOPPTTIIOONNSS  OONN  LLIITTEERRAARRYY  MMAATTEERRIIAALL  

11..  TThhee  CCoommppaannyy  mmaayy  ooppttiioonn  ttoo  ppuurrcchhaassee  oorr  lliicceennssee  ffrroomm  aa  wwrriitteerr  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  

ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  uupp  ttoo  ssiixx  ((66))  mmoonntthhss  uuppoonn  ppaayymmeenntt  ooff  ffiivvee  ppeerrcceenntt  ((55%%))  ooff  tthhee  

aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  ssuucchh  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall..    CCoommppaannyy,,  iiff  iitt  

oobbttaaiinnss  tthhee  wwrriitteerr‟‟ss  ccoonnsseenntt,,  mmaayy  rreenneeww  oorr  eexxtteenndd  ssuucchh  ooppttiioonn  ffoorr  ssuubbsseeqquueenntt  ssiixx  

((66))  mmoonntthh  ppeerriiooddss  uuppoonn  ppaayymmeenntt  ooff  aann  aaddddiittiioonnaall  tteenn  ppeerrcceenntt  ((1100%%))  ooff  tthhee  tthheenn--

ccuurrrreenntt  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  ssuucchh  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  

rreenneewwaall  oorr  eexxtteennssiioonn  ffoorr  eeaacchh  ssuucchh  ssiixx  ((66))  mmoonntthh  ppeerriioodd..  

22..  TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  nneeggoottiiaattee  wwiitthh  tthhee  wwrriitteerr  ttoo  ccrreeddiitt  tthhee  ooppttiioonn  

ppaayymmeenntt  ssppeecciiffiieedd  iinn  ssuubbppaarraaggrraapphh  FF..11  aaggaaiinnsstt  tthhee  ppuurrcchhaassee  pprriiccee..  

33..  TThhee  CCoommppaannyy  mmaayy  nnoott  eemmppllooyy  aannootthheerr  wwrriitteerr  oorr  wwrriitteerrss  ttoo  rreennddeerr  aannyy  wwrriittiinngg  

sseerrvviiccee  oonn  tthhee  ooppttiioonneedd  mmaatteerriiaall  pprriioorr  ttoo  tthhee  eexxeerrcciissee  oorr  eexxppiirraattiioonn  ooff  tthhee  ooppttiioonn,,  

uunnlleessss  ssuucchh  wwrriitteerr  iiss  uunnaavvaaiillaabbllee  oorr  wwaaiivveess  tthhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt  iinn  wwrriittiinngg  oorr  iinn  aa  

sseeppaarraattee  ddooccuummeenntt  oorr  iinn  tthhee  wwrriitteerr‟‟ss  ddeeaall  lleetttteerr//mmeemmoorraanndduumm..    ((TThheerreeaafftteerr,,  AArrttiiccllee  

IIXX,,  ““SSppeecciiaall  PPrroovviissiioonnss,,””  wwoouulldd  aappppllyy..))  

44..  IIff  tthhee  CCoommppaannyy  eemmppllooyyss  tthhiiss  wwrriitteerr  ((ffrroomm  wwhhoomm  tthhee  CCoommppaannyy  ooppttiioonneedd  tthhee  

lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall))  ffoorr  ffuurrtthheerr  wwrriittiinngg  sseerrvviicceess  ((ee..gg..,,  rreewwrriitteess))  dduurriinngg  tthhee  ooppttiioonn  

ppeerriioodd  oorr  eexxtteennssiioonnss  tthheerreettoo  aanndd  tthhee  ooppttiioonn  iiss  nnoott  eexxeerrcciisseedd,,  tthhiiss  wwrriitteerr  sshhaallll  oowwnn  

aallll  rriigghhttss  ttoo  tthhee  rreewwrriittee((ss));;  pprroovviiddeedd,,  tthhaatt  iiff  tthhee  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  iiss  ssuubbsseeqquueennttllyy  

ppuurrcchhaasseedd  bbyy  aannootthheerr  pprroodduucceerr,,  pprriinncciippaall  pphhoottooggrraapphhyy  sshhaallll  nnoott  ccoommmmeennccee  uunnttiill  

tthhee  sseeccoonndd  pprroodduucceerr  hhaass  rreeiimmbbuurrsseedd  tthhee  CCoommppaannyy  ffoorr  tthhee  ccoossttss  ooff  ssuucchh  ffuurrtthheerr  

wwrriittiinngg  sseerrvviicceess..  

IIVV..  

IINNCCOORRPPOORRAATTIIOONN  OOFF  OOTTHHEERR  AAGGRREEEEMMEENNTTSS  

IItt  iiss  tthhee  iinntteenntt  ooff  tthhee  ppaarrttiieess  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  hheerreeiinn  cceerrttaaiinn  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA,,  wwhhiicchh  aarree  

nnoott  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt..    SSuucchh  iinnccoorrppoorraatteedd  pprroovviissiioonnss  wwiillll  bbee  sseett  

ffoorrtthh  iinn  ““SScchheedduullee  CC,,””  ttoo  bbee  aattttaacchheedd  hheerreettoo;;  wwhheerree  aannyy  pprroovviissiioonn  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  ccoonnfflliiccttss  

wwiitthh  aa  pprroovviissiioonn  sseett  ffoorrtthh  iinn  aaffoorreessaaiidd  ““SScchheedduullee  CC,,””  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  sshhaallll  ttaakkee  

pprreecceeddeennccee..  

VV..  

EEMMPPLLOOYYEERRSS  OOPPTTIIOONNSS  

CCoommppaannyy  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ooppttiioonnss::  

AA..  CCoommppaannyy  mmaayy  eemmppllooyy  aa  ffrreeeellaannccee  wwrriitteerr  ttoo  pprreeppaarree  aa  ssttoorryy  wwiitthh  aann  ooppttiioonn  ffoorr  tteelleeppllaayy  

((tteelleessccrriipptt))  eexxeerrcciissaabbllee  wwiitthhiinn  ssiixxttyy  ((6600))  ddaayyss  aafftteerr  ddeelliivveerryy  ooff  ssuucchh  ssttoorryy..    TThhee  ssiixxttyy  ((6600))  

ddaayy  ppeerriioodd  mmaayy  bbee  iinnccrreeaasseedd  aass  iinnddiiccaatteedd  bbeellooww  uuppoonn  ppaayymmeenntt  ttoo  tthhee  wwrriitteerrss  ooff  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd  ffoorr  tthhee  ssttoorryy::  



  

  

ttoo  112200  ddaayyss    2200%%  

ttoo  118800  ddaayyss    2255%%  

ttoo  227700  ddaayyss    3355%%  

NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  ttoo  tthhee  ccoonnttrraarryy  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  ffoorreeggooiinngg  pphhrraassee,,  ssuucchh  wwrriitteerr  

rreettaaiinnss  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  rreeffuussee  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  bbeeyyoonndd  tthhee  iinniittiiaall  ssiixxttyy  ((6600))  

ddaayy  ppeerriioodd,,  aanndd  ssuucchh  rreeffuussaall  sshhaallll  nnoott  ccoonnssttiittuuttee  aa  bbrreeaacchh  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  oorr  hhiiss//hheerr  

iinnddiivviidduuaall  eemmppllooyymmeenntt  aaggrreeeemmeenntt,,  nnoorr  sshhaallll  ssuucchh  rreeffuussaall  rreessuulltt  iinn  aa  ffoorrffeeiittuurree  ooff  aannyy  

pprreevviioouussllyy  aaccqquuiirreedd  eennttiittlleemmeenntt  ttoo  aannyy  ccrreeddiitt  aanndd//oorr  rriigghhttss,,  nnoorr  sshhaallll  iitt  oobblliiggaattee  ssuucchh  

wwrriitteerr  ttoo  rreettuurrnn  aannyy  ooff  tthhee  mmoonniieess  ppaaiidd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  ppeerrcceennttaaggee  

ppaayymmeennttss..    CCoommppaannyy,,  hhoowweevveerr,,  rreettaaiinnss  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  uussee  ssuucchh  ssttoorryy  uuppoonn  tthhee  ppaayymmeenntt  ttoo  

tthhee  wwrriitteerr  ooff  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  ppeerrcceennttaaggeess..  

IIff  CCoommppaannyy  ddooeess  nnoott  eexxeerrcciissee  tthhee  ooppttiioonn  ffoorr  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt)),,  tthhee  wwrriitteerr  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  

rriigghhtt  ttoo  rreettaaiinn  aallll  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd  ffoorr  tthhee  ssttoorryy  oorr  eelleecctt  ttoo  bbee  ppaaiidd  tthhee  lloowweerr  

““nnaarrrraattiivvee  ssyynnooppssiiss””  rraattee  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhee  aapppplliiccaabbllee  pprroovviissiioonnss  ooff  SScchheedduullee  AA..    IIff  tthhee  

wwrriitteerr  eelleeccttss  ttoo  bbee  ppaaiidd  tthhee  lloowweerr  ““nnaarrrraattiivvee  ssyynnooppssiiss””  rraattee,,  tthhee  wwrriitteerr  wwiillll  rreettaaiinn  aanndd  oowwnn  

aallll  rriigghhtt,,  ttiittllee  aanndd  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  ccoonnttaaiinneedd  iinn  ssuucchh  ssttoorryy  eexxcceepptt  ttoo  tthhee  

eexxtteenntt  tthhaatt  ffoorrmmaatt  aanndd//oorr  cchhaarraacctteerrss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  CCoommppaannyy  wweerree  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  tthhee  

mmaatteerriiaall  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  wwrriitteerr,,  aanndd  sshhaallll  rreeppaayy  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  

ccoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd  ffoorr  tthhee  ssttoorryy  aanndd  aapppplliiccaabbllee  nnaarrrraattiivvee  ssyynnooppssiiss  rraattee..    TThhee  eelleeccttiioonn  bbyy  

tthhee  wwrriitteerr  mmuusstt  bbee  mmaaddee  wwiitthhiinn  ttwweennttyy--eeiigghhtt  ((2288))  ddaayyss  ffrroomm  rreecceeiipptt  ooff  nnoottiiccee  bbyy  wwrriitteerr  ooff  

CCoommppaannyy‟‟ss  eelleeccttiioonn  nnoott  ttoo  pprroocceeeedd  ffrroomm  ssttoorryy  ttoo  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))..  

11..  TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  hhaavvee  nnoo  mmoorree  tthhaann  ffoouurrtteeeenn  ((1144))  ddaayyss  ((iinncclluuddiinngg  SSuunnddaayyss  aanndd  

hhoolliiddaayyss))  aafftteerr  tthhee  wwrriitteerr‟‟ss  ffiirrsstt  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  ssttoorryy  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  ttoo  mmaakkee  oonnee  

((11))  rreeqquueesstt  ffoorr  rreevviissiioonn  ooff  ssuucchh  ssttoorryy;;  pprroovviiddeedd  tthhaatt  iiff,,  aafftteerr  tthhee  wwrriitteerr  hhaass  mmaaddee  

tthhee  rreeqquueesstteedd  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  ssttoorryy  ffiirrsstt  ssuubbmmiitttteedd,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  mmaakkee  aa  

sseeccoonndd  rreeqquueesstt  ffoorr  rreevviissiioonn,,  ssuucchh  sseeccoonndd  rreevviissiioonn  sshhaallll  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  tthhee  

tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt));;  iitt  bbeeiinngg  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  

mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ((22))  rreeqquueessttss  ffoorr  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  ssttoorryy,,  aanndd  nnoott  mmoorree  tthhaann  ffoouurrtteeeenn  

((1144))  ddaayyss  sshhaallll  eellaappssee  bbeettwweeeenn  tthhee  ffiirrsstt  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  ssttoorryy  aanndd  tthhee  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  bbyy  tthhee  wwrriitteerr..    IIff  tthhee  

wwrriitteerr  wwaass  eemmppllooyyeedd  ffoorr  ssttoorryy  wwiitthh  ooppttiioonn  ffoorr  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  aass  pprroovviiddeedd  iinn  

tthhiiss  AArrttiiccllee  VV..AA,,  oorr  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  ppaaiidd  ffoorr  tthhee  eexxtteennssiioonnss  pprroovviiddeedd  hheerreeiinn,,  tthhiiss  

ffoouurrtteeeenn  ((1144))  ddaayy  lliimmiittaattiioonn  iiss  ttoo  bbee  ssiimmiillaarrllyy  eexxtteennddeedd..  

CCoommppaannyy  mmaayy  hhaavvee  aa  sseeccoonndd  rreevviissiioonn  ooff  ssttoorryy  bbeeffoorree  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  uuppoonn  

aaddddiittiioonnaall  ppaayymmeenntt  ooff  oonnee--hhaallff  ((½½))  ssttoorryy  mmiinniimmuumm,,  eexxcceepptt  wwhheenn  sseeccoonndd  rreevviissiioonn  

ooff  tthhee  ssttoorryy  iiss  aaccccoommpplliisshheedd  bbyy  eexxeeccuuttiioonn  iinn  tthhee  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))..    IItt  iiss  

uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  tthhiiss  ddooeess  nnoott  ppeerrmmiitt  aa  nneeww  ssttoorryy..    SSttoorryy  rreevviissiioonn  ttiimmee  aanndd  

oobblliiggaattiioonnss  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  ffoorrmmaattss..  

22..  TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  hhaavvee  nnoott  mmoorree  tthhaann  ffoouurrtteeeenn  ((1144))  ddaayyss  ((iinncclluuddiinngg  SSuunnddaayyss  

aanndd  hhoolliiddaayyss))  aafftteerr  tthhee  wwrriitteerr‟‟ss  ffiirrsstt  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  iinn  tteelleeppllaayy  

((tteelleessccrriipptt))  ffoorrmm  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  ttoo  mmaakkee  oonnee  ((11))  rreeqquueesstt  ffoorr  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall;;  

pprroovviiddeedd  tthhaatt  iiff  CCoommppaannyy  sshhaallll  mmaakkee  ssuucchh  rreeqquueesstt  wwiitthhiinn  sseevveenn  ((77))  ddaayyss  



  

  

((iinncclluuddiinngg  SSuunnddaayyss  aanndd  hhoolliiddaayyss))  aafftteerr  tthhee  ffiirrsstt  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  

iinn  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  ffoorrmm,,  CCoommppaannyy  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  mmaakkee  aa  sseeccoonndd  rreeqquueesstt  

ffoorr  rreevviissiioonn  wwiitthhiinn  sseevveenn  ((77))  ddaayyss  ((iinncclluuddiinngg  SSuunnddaayyss  aanndd  hhoolliiddaayyss))  aafftteerr  tthhee  

ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  aass  ffiirrsstt  rreevviisseedd..    NNeeiitthheerr  rreevviissiioonn  ppeerrmmiitttteedd  

uunnddeerr  tthhiiss  ssuubbppaarraaggrraapphh  22  sshhaallll  iinnvvoollvvee  aa  ssuubbssttaannttiiaall  cchhaannggee  iinn  tthhee  ssttoorryy  lliinnee..  

33..  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  pprrooggrraammss  mmoorree  tthhaann  tthhiirrttyy  ((3300))  mmiinnuutteess  iinn  lleennggtthh,,  tthhee  ffoouurrtteeeenn  

((1144))  ddaayy  ppeerriioodd  mmeennttiioonneedd  iinn  ssuubbppaarraaggrraapphh  22  sshhaallll  bbee  iinnccrreeaasseedd  ttoo  ttwweennttyy--oonnee  

((2211))  ddaayyss  aanndd  tthhee  ffiirrsstt  sseevveenn  ((77))  ddaayy  ppeerriioodd  mmeennttiioonneedd  iinn  ssuubbppaarraaggrraapphh  22..  sshhaallll  bbee  

iinnccrreeaasseedd  ttoo  ffoouurrtteeeenn  ((1144))  ddaayyss..  

44..  IIff  tthhee  CCoommppaannyy  ffaaiillss  ttoo  rreeqquueesstt  rreevviissiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  ttiimmee  ppeerriiooddss,,  

tthhee  wwrriitteerr  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  aannyy  ccoommppeennssaattiioonn  dduuee  uuppoonn  ddeelliivveerryy  ooff  tthhee  ffiinnaall  ((rreevviisseedd))  

ddrraafftt  wwiitthhiinn  sseevveenn  ((77))  ddaayyss  ooff  CCoommppaannyy‟‟ss  ddeeaaddlliinnee  ffoorr  rreeqquueessttiinngg  rreevviissiioonnss..  

55..  TThhee  CCoommppaannyy  mmaayy  eexxtteenndd  tthhee  ppeerriiooddss  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  tthhee  rreevviissiioonnss  aarree  ttoo  bbee  

rreeqquueesstteedd  aass  iinnddiiccaatteedd  bbeellooww  uuppoonn  ppaayymmeenntt  ttoo  tthhee  wwrriitteerrss  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

aaddddiittiioonnaall  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  ggrreeaatteerr  ooff  ((aa))  tthhee  aaccttuuaall  ccoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd  ffoorr  tthhee  

tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  oorr  ((bb))  GGuuiilldd  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  mmiinniimmuumm::  

bbyy  3300  ddaayyss    2255%%  

bbyy  4455  ddaayyss    3300%%  

bbyy  6600  ddaayyss    4400%%  

66..  TThhee  wwrriitteerr  sshhaallll  bbee  oobblliiggaatteedd  ttoo  mmaakkee  rreevviissiioonnss  rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  iinn  

ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ffoorreeggooiinngg  pprroovviissiioonn..    TThhee  tteerrmm  ““rreevviissiioonnss””  iinn  tthhiiss  SSeeccttiioonn  AA  

sshhaallll  oonnllyy  rreeffeerr  ttoo  tthhee  rreevviissiioonn  ssppeecciiffiieedd  iinn  ssuubbppaarraaggrraapphhss  11  aanndd  22  hheerreeiinn,,  tthhee  

rreevviissiioonnss  ttoo  ssttoorryy  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  eennttiittlleedd,,  aanndd  tthhoossee  rreevviissiioonnss  ffrroomm  

wwhhiicchh  aa  ffiirrsstt  ddrraafftt  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  iiss  rreevviisseedd  iinnttoo  aa  ffiinnaall  ddrraafftt  tteelleeppllaayy  

((tteelleessccrriipptt))..  

77..  TThhee  CCoommppaannyy  aaggrreeeess  ttoo  uussee  iittss  bbeesstt  eeffffoorrttss  ttoo  rreeaadd  tthhee  mmaatteerriiaall  ssuubbmmiitttteedd  aanndd  ccaallll  

ffoorr  aannyy  nneecceessssaarryy  rreevviissiioonnss  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  aafftteerr  ssuubbmmiissssiioonn..  

88..  TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  pprroommppttllyy  aatt  tthhee  cclloossee  ooff  pprroodduuccttiioonn  pprroovviiddee  tthhee  wwrriitteerr  wwiitthh  

ttwwoo  ((22))  ccooppiieess  ooff  tthhee  rreevviisseedd  ffiinnaall  sshhoooottiinngg  ssccrriipptt..  

BB..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ssuuiittaabbiilliittyy  ooff  aa  ssttoorryy  ffoorr  tteelleevviissiioonn,,  CCoommppaannyy  mmaayy  eemmppllooyy  aa  

ffrreeeellaannccee  wwrriitteerr  ttoo  pprreeppaarree  aa  nnaarrrraattiivvee  ssyynnooppssiiss  ooff  rreeaassoonnaabbllee  lleennggtthh  tthheerreeffoorr  aatt  tthhee  

““nnaarrrraattiivvee  ssyynnooppssiiss””  rraattee  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhee  aapppplliiccaabbllee  pprroovviissiioonn  ooff  SScchheedduullee  AA..    CCoommppaannyy  

sshhaallll  tthheenn  hhaavvee  tthhee  ooppttiioonn  eexxeerrcciissaabbllee  wwiitthhiinn  ffoouurrtteeeenn  ((1144))  ddaayyss  aafftteerr  ddeelliivveerryy  ooff  ssuucchh  

nnaarrrraattiivvee  ssyynnooppssiiss  ttoo  eemmppllooyy  tthhee  wwrriitteerr  ttoo  pprreeppaarree  aa  ssttoorryy  aanndd//oorr  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  

bbaasseedd  tthheerreeoonn..    IIff  CCoommppaannyy  ssoo  eexxeerrcciisseess  ssuucchh  ooppttiioonn,,  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  tthhee  wwrriitteerr  ffoorr  

tthhee  nnaarrrraattiivvee  ssyynnooppssiiss  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  aann  aaddvvaannccee  aaggaaiinnsstt  tthhee  ttoottaall  ccoommppeennssaattiioonn  ppaayyaabbllee  

wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ssuucchh  ssttoorryy  aanndd//oorr  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))..    IIff  CCoommppaannyy  ddooeess  nnoott  eexxeerrcciissee  ssuucchh  

ooppttiioonn,,  aallll  rriigghhtt,,  ttiittllee  aanndd  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  nnaarrrraattiivvee  ssyynnooppssiiss  sshhaallll  bbee  rreettaaiinneedd  bbyy  tthhee  wwrriitteerr  

aanndd  tthhee  wwrriitteerr  sshhaallll  nnoott  bbee  oobblliiggaatteedd  ttoo  rreettuurrnn  aannyy  mmoonniieess  pprreevviioouussllyy  ppaaiidd..  



  

  

CC..  TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  nnoott  ssuubbmmiitt  tthhee  nnaammee  ooff  aannyy  wwrriitteerr  ttoo  aannyy  ggrraannttiinngg  aaggeennccyy  aass  aa  wwrriitteerr  

ffoorr  aannyy  pprroojjeecctt  wwiitthhoouutt  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhaatt  wwrriitteerr..    TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  pprroommppttllyy  

nnoottiiffyy  tthhee  GGuuiilldd  aanndd  tthhee  wwrriitteerr  ooff  tthhee  iiddeennttiittyy  ooff  aannyy  ggrraannttiinngg  aaggeennccyy  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  

wwrriitteerr‟‟ss  nnaammee  hhaass  bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd..    TThhee  CCoommppaannyy  mmaayy  oonnllyy  rreepprreesseenntt  tthhee  aaccttuuaall  nnaattuurree  

aanndd  eexxtteenntt  ooff  tthhee  wwrriitteerr‟‟ss  ccoommmmiittmmeenntt  aatt  tthhee  ttiimmee  tthhee  ggrraanntt  aapppplliiccaattiioonn  iiss  ffiilleedd..  

VVII..  

RRIIGGHHTTSS  IINN  LLIITTEERRAARRYY  MMAATTEERRIIAALL  

AA..  MMiinniimmuumm  iinniittiiaall  ccoommppeennssaattiioonn  pprroovviiddeedd  ffoorr  uunnddeerr  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  

ppaayymmeenntt  ffoorr  ffoouurr  ((44))  ““nnaattiioonnaall  rreelleeaasseess””  oonn  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  wwiitthhiinn  

tthhrreeee  ((33))  yyeeaarrss  ffrroomm  iinniittiiaall  eexxhhiibbiittiioonn  tthheerreeoonn..    AAlltteerrnnaattiivveellyy,,  ffoorr  cchhiillddrreenn‟‟ss  pprrooggrraammss,,  

mmiinniimmuumm  iinniittiiaall  ccoommppeennssaattiioonn  pprroovviiddeedd  ffoorr  uunnddeerr  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  

ppaayymmeenntt  ffoorr  tteenn  ((1100))  ““nnaattiioonnaall  rreelleeaasseess””  oonn  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  wwiitthhiinn  

tthhrreeee  ((33))  yyeeaarrss  ffrroomm  iinniittiiaall  eexxhhiibbiittiioonn  tthheerreeoonn..    AA  nnaattiioonnaall  rreelleeaassee  sshhaallll  mmeeaann  aann  uunnlliimmiitteedd  

nnuummbbeerr  ooff  bbrrooaaddccaassttss  eeiitthheerr  oonn  aa  nneettwwoorrkk  aanndd//oorr  iinn  ssyynnddiiccaattiioonn  dduurriinngg  aannyy  sseevveenn  ((77))  

ccoonnsseeccuuttiivvee  ddaayy  ppeerriioodd  bbyy  eeaacchh  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  ssttaattiioonn  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ((ddoommeessttiicc  

TTVV  bbrrooaaddccaasstt))  iinncclluuddiinngg  ((aa))  aauutthhoorriizzeedd  rreebbrrooaaddccaassttss  oovveerr  ttrraannssmmiissssiioonn  bboooosstteerrss  aanndd  

ttrraannssllaattoorrss  aanndd  oonn  iinnssttrruuccttiioonnaall  IITTFFSS  aanndd  cclloosseedd--cciirrccuuiitt  ffaacciilliittiieess  aanndd  ((bb))  aauutthhoorriizzeedd  

bbrrooaaddccaasstt  rree--rreeccoorrddiinngg  eexxtteennssiioonn  iinn  sscchhoooollss  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  aaccccoorrddaannccee  

wwiitthh  eessttaabblliisshheedd  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  ppoolliiccyy..    AAnnyy  oonnee  ((11))  bbrrooaaddccaasstt  oonn  eeiitthheerr  aa  nneettwwoorrkk  oorr  iinn  

ssyynnddiiccaattiioonn  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  aa  nnaattiioonnaall  rreelleeaassee  aanndd  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  sseevveenn  ((77))  

ccoonnsseeccuuttiivvee  ddaayy  ppeerriioodd  rreeffeerrrreedd  ttoo  hheerreeiinn..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  uupp  ttoo  ttwwoo  ((22))  

aaddddiittiioonnaall  rreelleeaasseess  ((rreelleeaasseess  ffiivvee  aanndd//oorr  ssiixx))  mmaayy  bbee  aaccqquuiirreedd  oonn  aann  iinnddiivviidduuaall  bbaassiiss  bbyy  

ppaayymmeenntt  ttoo  tthhee  wwrriitteerr  ooff  ttwweennttyy--ffiivvee  ppeerrcceenntt  ((2255%%))  ooff  tthhee  iinniittiiaall  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  eeaacchh  

ssuucchh  aaddddiittiioonnaall  rreelleeaassee..    EEaacchh  ssuucchh  aaddddiittiioonnaall  rreelleeaassee  ppaayymmeenntt  sshhaallll  eexxtteenndd  tthhee  tthhrreeee  ((33))  

yyeeaarr  uussee  ppeerriioodd  bbyy  oonnee  ((11))  yyeeaarr..    AAnnyy  ssuucchh  ppaayymmeenntt  sshhaallll  bbee  sseeppaarraatteellyy  ppaaiidd  iinn  aa  lluummpp  

ssuumm  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ooff  eeaacchh  aaddddiittiioonnaall  rreelleeaassee  aanndd  sshhaallll  nnoott  iinn  aannyy  wwaayy  bbee  ooffffsseett  

aaggaaiinnsstt  mmoonniieess  dduuee  tthhee  wwrriitteerr  ffoorr  aannyy  ootthheerr  ppuurrppoossee..  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  rriigghhttss  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhee  pprreecceeddiinngg  ppaarraaggrraapphh,,  dduurriinngg  tthhee  uussee  ppeerriioodd  aanndd  

eeaacchh  rreenneewwaall  tthheerreeooff  tthheerree  mmaayy  bbee  ffoouurr  ((44))  rreelleeaasseess  oonn  eeaacchh  bbaassiicc  ccaabbllee  cchhaannnneell  

pprrooggrraammmmeedd  iinn  bblloocckkss  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  ssiixx  ((66))  ccoonnsseeccuuttiivvee  hhoouurrss  oonn  aa  ssuussttaaiinniinngg  bbaassiiss  bbyy  

aa  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  ssttaattiioonn  oorr  PPBBSS..    NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  eeaacchh  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  

ssttaattiioonn  aanndd  PPBBSS  mmaayy  rreelleeaassee  eeaacchh  pprrooggrraamm  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  ppaarraaggrraapphh  oonnllyy  oonn  oonnee  ((11))  

bbaassiicc  ccaabbllee  cchhaannnneell  iinn  eeaacchh  ccoommmmuunniittyy..  

FFoorr  pprrooggrraammss  ffoorr  wwhhiicchh  wwrriittiinngg  sseerrvviicceess  ccoommmmeenncceedd  oonn  oorr  aafftteerr  NNoovveemmbbeerr  1133,,  22000022,,  

CCoommppaannyy  mmaayy  eelleecctt,,  uuppoonn  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ooff  tthhee  wwrriitteerr,,  tthhaatt  tthhee  ffiirrsstt  ““nnaattiioonnaall  rreelleeaassee””  

bbee  aa  ppeerriioodd  ooff  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  ffoouurrtteeeenn  ((1144))  ccoonnsseeccuuttiivvee  ddaayyss..    IIff  CCoommppaannyy  ssoo  eelleeccttss,,  tthhee  

wwrriitteerr  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  aann  aaddddiittiioonnaall  ffiifftteeeenn  ppeerrcceenntt  ((1155%%))  ooff  tthhee  mmiinniimmuumm  iinniittiiaall  

ccoommppeennssaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  ggeennrree  aanndd  lleennggtthh  ooff  tthhee  pprrooggrraamm..    SSuucchh  aaddddiittiioonnaall  

ppaayymmeenntt((ss))  sshhaallll  nnoott  iinn  aannyy  wwaayy  bbee  ooffffsseett  aaggaaiinnsstt  mmoonniieess  dduuee  tthhee  wwrriitteerr  ffoorr  aannyy  ootthheerr  

ppuurrppoossee..  

TThhee  CCoommppaannyy  mmaayy  ssccrreeeenn  pprrooggrraammss  pprroodduucceedd  uunnddeerr  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  bbeeffoorree  nnoonn--ppaayyiinngg  

aauuddiieenncceess  aatt  aannyy  ttiimmee  pprriioorr  ttoo  tthhee  eexxhhiibbiittiioonn  ooff  ssuucchh  pprrooggrraamm((ss))  oonn  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  



  

  

wwiitthhoouutt  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  aaddddiittiioonnaall  ccoommppeennssaattiioonn,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  nnoottiiccee  ttoo  aanndd  ccoonnssuullttaattiioonn  

wwiitthh  tthhee  wwrriitteerr((ss))  ooff  eeaacchh  pprrooggrraamm..    SSuucchh  nnoottiiccee  aanndd  ccoonnssuullttaattiioonn  sshhaallll  nnoott  rreeqquuiirree  tthhee  

CCoommppaannyy  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  tthhee  wwrriitteerr((ss))  pprriioorr  ttoo  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  ssccrreeeenniinngg  ((ii..ee..,,  

nnoottiiccee  aanndd  ccoonnssuullttaattiioonn  sshhaallll  bbee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  pprree--bbrrooaaddccaasstt  ssccrreeeenniinngg  ggeenneerraallllyy))..  

EExxhhiibbiittiioonn  ooff  aa  pprrooggrraamm  oonn  oonnee  ((11))  cchhaannnneell  oonn  eeaacchh  ooff  mmuullttiippllee  bbaassiicc  ccaabbllee  sseerrvviicceess  

wwiitthhiinn  aa  ssiinnggllee  ccoommmmuunniittyy,,  eeaacchh  ooff  wwhhiicchh  sseerrvveess  aa  ddiiffffeerreenntt  ggeeooggrraapphhiiccaall  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  

ccoommmmuunniittyy,,  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  eexxhhiibbiittiioonn  oonn  oonnee  ((11))  bbaassiicc  ccaabbllee  cchhaannnneell  ffoorr  ppuurrppoosseess  ooff  

tthhiiss  sseeccttiioonn..    TThhiiss  sseeccttiioonn  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  iiff  aannyy  ppaayymmeenntt  oorr  ootthheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  iiss  ppaaiidd  ttoo  

tthhee  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  ssttaattiioonn  oorr  PPBBSS  bbyy  tthhee  bbaassiicc  ccaabbllee  sseerrvviiccee  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall..  

TThheerree  sshhaallll  bbee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  uunnlliimmiitteedd  rree--rreeccoorrddeedd  uussee  iinn  ccllaassssrroooomm  sseettttiinnggss,,  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  

nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  ddaayy--ccaarree,,  pprree--sscchhooooll  aanndd  aauuddiittoorriiuummss,,  wwiitthhiinn  oonnee  ((11))  yyeeaarr  ooff  aannyy  ppuubblliicc  

tteelleevviissiioonn  bbrrooaaddccaasstt  ppeerrmmiitttteedd  hheerreeuunnddeerr..  

BB..  IIff  tthhee  CCoommppaannyy  eexxhhiibbiittss  aa  pprrooggrraamm  bbeeyyoonndd  tthhee  iinniittiiaall  uussee  ppeerriioodd,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  ppaayy  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  aapppplliiccaabbllee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthheenn--ccuurrrreenntt  iinniittiiaall  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  

eeaacchh  ssuucccceessssiivvee  tthhrreeee  ((33))  yyeeaarr  uussee  ppeerriioodd::  

SSeeccoonndd  uussee  ppeerriioodd  5500%%  

TThhiirrdd  uussee  ppeerriioodd  3355%%  

FFoouurrtthh  tthhrroouugghh  eeiigghhtthh  uussee  ppeerriiooddss  2255%%  

NNiinntthh  aanndd  tteenntthh  uussee  ppeerriiooddss  1155%%  

EElleevveenntthh  uussee  ppeerriioodd  1100%%  

TTwweellfftthh  aanndd  eeaacchh  aaddddiittiioonnaall  uussee  ppeerriioodd  55%%  

EEaacchh  ppaayymmeenntt  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  ppaayymmeenntt  ffoorr  ffoouurr  ((44))  nnaattiioonnaall  rreelleeaasseess..    SSuucchh  rreelleeaasseess  

mmaayy  bbee  uusseedd  iinn  aannyy  pprriioorr  uussee  ppeerriioodd..  

NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  ffoorrggooiinngg,,  iiff  tthhee  CCoommppaannyy  eexxhhiibbiittss  aa  cchhiillddrreenn‟‟ss  pprrooggrraamm  bbeeyyoonndd  

tthhee  iinniittiiaall  uussee  ppeerriioodd,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  ppaayy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aapppplliiccaabbllee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  

tthheenn--ccuurrrreenntt  iinniittiiaall  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  eeaacchh  ssuucccceessssiivvee  tthhrreeee  ((33))  yyeeaarr  uussee  

ppeerriioodd::  

SSeeccoonndd  uussee  ppeerriioodd  6600%%  

TThhiirrdd  uussee  ppeerriioodd  5500%%  

FFoouurrtthh  tthhrroouugghh  ssiixxtthh  uussee  ppeerriiooddss  3355%%  

SSeevveenntthh  aanndd  eeiigghhtthh  uussee  ppeerriiooddss  2255%%  

NNiinntthh  aanndd  eeaacchh  aaddddiittiioonnaall  uussee  ppeerriioodd  1155%%  

EEaacchh  ppaayymmeenntt  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  ppaayymmeenntt  ffoorr  tteenn  ((1100))  nnaattiioonnaall  rreelleeaasseess..    SSuucchh  rreelleeaasseess  

mmaayy  bbee  uusseedd  iinn  aannyy  pprriioorr  uussee  ppeerriioodd..  

WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  pprrooggrraammss  ffoorr  wwhhiicchh  tthheerree  iiss  nnoott  aa  ““WWrriitttteenn  BByy””  ccrreeddiitt,,  ssuucchh  aass  

pprrooggrraammss  bbaasseedd  uuppoonn  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  wwrriittiinngg  ccrreeddiitt  iiss  ““TTeelleeppllaayy  bbyy,,””  

““BBaasseedd  oonn  tthhee  NNoovveell  BByy,,””  tthhee  aapppplliiccaabbllee  ppeerrcceennttaaggee  iinnddiiccaatteedd  hheerreeiinn  sshhaallll  bbee  aapppplliieedd  

ttoo  tthhee  ttoottaall  rraatteess  ffoorr  ssttoorryy,,  tteelleeppllaayy  aanndd  aaddddiittiioonnaall  ccoommppeennssaattiioonn..    TThhiiss  sshhaallll  bbee  tthhee  

ccaassee  eevveenn  iiff  tthhee  eemmppllooyyeedd  wwrriitteerr  wwaass  nnoott  eemmppllooyyeedd  ttoo  wwrriittee  aa  ssttoorryy..    TThhiiss  sseeccttiioonn  



  

  

sshhaallll  nnoott  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  pprrooggrraammss  ssuucchh  aass  ““SSttoorryyttiimmee””  oorr  pprrooggrraammss  wwiitthh  aa  ssiimmiillaarr  

ffoorrmmaatt..  

CC..  WWhheerree  aa  ppuubblliicc  bbrrooaaddccaassttiinngg  ssttaattiioonn  ddooeess  nnoott  sseerrvviiccee  aa  ppaarrttiiccuullaarr  aarreeaa,,  oorr  wwhheerree  tthhee  oonnllyy  

aavvaaiillaabbllee  ppuubblliicc  bbrrooaaddccaassttiinngg  ssttaattiioonn  rreejjeeccttss  aa  pprrooggrraamm,,  tthhee  pprrooggrraamm  mmaayy  bbee  bbrrooaaddccaasstt  oonn  

aa  ssuussttaaiinniinngg  bbaassiiss  oonnllyy  oonn  aa  ccoommmmeerrcciiaall  ssttaattiioonn  iinn  ssuucchh  aarreeaa  oorr,,  iinn  tthhee  aalltteerrnnaattiivvee,,  oonn  aa  

ssuussttaaiinniinngg  bbaassiiss  oonn  aa  bbaassiicc  ccaabbllee  cchhaannnneell,,  llooww--ppoowweerr  oorr  ttrraannssllaattoorr  ssttaattiioonn,,  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  

lliimmiitteedd  ttoo  tthhoossee  ccaabbllee  cchhaannnneellss  wwhheerree  tthhee  ssuubbssccrriibbeerr  ppaayyss  oonnllyy  ffoorr  tthhee  ttrraannssmmiittttaall  sseerrvviiccee  

aanndd  ddooeess  nnoott  ppaayy  ffoorr  aannyy  pprrooggrraamm  oorr  sseerriieess  ooff  pprrooggrraammss..  

DD..  TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ccoommmmeennccee  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthhee  tteelleevviissiioonn  sseeqquueell  rriigghhttss  iinn  

ssttoorryy,,  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt)),,  bbiibbllee,,  ffoorrmmaatt  oorr  nnaarrrraattiioonn  dduurriinngg  tthhee  iinniittiiaall  uussee  ppeerriioodd..    IIff  tthhee  

CCoommppaannyy  sshhaallll  ssoo  eexxppllooiitt  ssuucchh  rriigghhttss  iitt  sshhaallll  ppaayy  ttoo  tthhee  wwrriitteerr  ffoorr  eeaacchh  eeppiissooddee  pprroodduucceedd  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssuumm::  

JJuullyy  11,,  22001100  ----  JJuunnee  3300,,  22001111    $$11,,771122    

JJuullyy  11,,  22001111  ----  JJuunnee  3300,,  22001122    $$11,,774466  

JJuullyy  11,,  22001122  ––  JJuunnee  3300,,  22001133    $$11,,779944  

JJuullyy  11,,  22001133  ––  JJuunnee  3300,,  22001144    $$11,,884444  

pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  wwrriitteerr  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  oonnllyy  ttoo  ssiixxttyy  ppeerrcceenntt  ((6600%%))  ooff  ssaaiidd  aammoouunntt  ffoorr  

ffiifftteeeenn  ((1155))  mmiinnuuttee  eeppiissooddeess  bbuutt  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  oonnee  hhuunnddrreedd  nniinneettyy  ppeerrcceenntt  ((119900%%))  ooff  

ssaaiidd  aammoouunntt  ffoorr  ssiixxttyy  ((6600))  mmiinnuuttee  eeppiissooddeess  aanndd  ttwwoo  hhuunnddrreedd  ffiiffttyy  ppeerrcceenntt  ((225500%%))  ooff  ssaaiidd  

aammoouunntt  ffoorr  nniinneettyy  ((9900))  mmiinnuuttee  oorr  lloonnggeerr  eeppiissooddeess..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  pprroovviissiioonn  aann  

eeppiissooddee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ““pprroodduucceedd””  wwhheenn  pprroodduuccttiioonn  ((iinncclluuddiinngg  ppoosstt--pprroodduuccttiioonn))  ooff  

ssuucchh  eeppiissooddee  hhaass  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd..    IIff  tthhee  ssttoorryy,,  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt)),,  bbiibbllee,,  ffoorrmmaatt  oorr  

nnaarrrraattiioonn  wweerree  wwrriitttteenn  bbyy  mmoorree  tthhaann  oonnee  ((11))  wwrriitteerr,,  aallll  ssuucchh  wwrriitteerrss  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  

aa  uunniitt  aanndd  tthhee  sseeqquueell  ppaayymmeenntt  iiss  ttoo  bbee  aallllooccaatteedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  GGuuiilldd‟‟ss  ppoolliiccyy  ttiittlleedd  

““AArrbbiittrraattiioonn  ffoorr  SSeeppaarraatteedd  RRiigghhttss””  ((bbyy  wwhhiicchh  sseeqquueell  rrooyyaallttiieess,,  ppaayyaabbllee  ttoo  hhoollddeerrss  ooff  

““CCrreeaatteedd  bbyy””  ccrreeddiitt,,  aarree  nnoott  aallwwaayyss  nneecceessssaarriillyy  sshhaarreedd  eeqquuaallllyy..))    CCoommppaannyy  sshhaallll  bbee  

ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  ccoommmmeenncceedd  tthhee  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthhee  tteelleevviissiioonn  sseeqquueell  rriigghhttss  wwhheenn  iitt  hhaass  

oobbttaaiinneedd  aa  ffiirrmm  ccoommmmiittmmeenntt  ffoorr  tthhee  pprroodduuccttiioonn,,  bbrrooaaddccaassttiinngg  oorr  ddiissttrriibbuuttiioonn  iinn  

ssyynnddiiccaattiioonn  ooff  aa  pprrooggrraamm  iinnvvoollvviinngg  tthhee  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  ssuucchh  sseeqquueell  rriigghhttss..    NNootthhiinngg  iinn  tthhiiss  

ppaarraaggrraapphh  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  ttoo  pprreecclluuddee  tthhee  CCoommppaannyy  ffrroomm  pprroodduucciinngg  aa  sseeccoonndd  ppiilloott  

dduurriinngg  tthhee  uussee  ppeerriioodd  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthheerreeiinn  oorr  ffrroomm  eexxhhiibbiittiinngg  ssuucchh  aaddddiittiioonnaall  ppiilloott  dduurriinngg  

aa  ssuubbsseeqquueenntt  uussee  ppeerriioodd,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  aa  ddeeaall  iiss  mmaaddee  wwiitthh  tthhee  wwrriitteerr  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ppiilloott  ttoo  

wwrriittee  aa  ssttoorryy  aanndd  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  ffoorr  tthhee  sseeccoonndd  ppiilloott  aatt  aa  ccoommppeennssaattiioonn  nnoott  lleessss  tthhaann  

tthhaatt  ppaaiidd  hhiimm//hheerr  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ppiilloott..    TThhee  pprroodduuccttiioonn  aanndd  rreelleeaassee  ooff  aa  sseeccoonndd  ppiilloott  sshhaallll  nnoott  

ccoonnssttiittuuttee  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthhee  tteelleevviissiioonn  sseeqquueell  rriigghhttss  wwiitthhiinn  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  tthhiiss  

ppaarraaggrraapphh..  

IIff  uussee  ppeerriiooddss  aarree  eexxtteennddeedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  AArrttiiccllee  VVII..BB  aanndd//oorr  iiff  ffoorreeiiggnn  tteelleeccaasstt  ppaayymmeennttss  

aarree  mmaaddee  ppuurrssuuaanntt  ttoo  AArrttiiccllee  VVIIII,,  CCoommppaannyy  sshhaallll  ppaayy  tthhee  wwrriitteerr  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  rrooyyaallttyy  

ppaayymmeennttss  ssppeecciiffiieedd  hheerreeiinn  aann  aaddddiittiioonnaall  ppaayymmeenntt  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aa  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhaatt  

rrooyyaallttyy..    TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  rrooyyaallttyy  ppaaiidd  sshhaallll  bbee  tthhee  ssaammee  ppeerrcceennttaaggee  uuttiilliizzeedd  ttoo  

ccaallccuullaattee  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  uussee  ppeerriioodd  eexxtteennssiioonn  oorr  ffoorreeiiggnn  rreessiidduuaall  ppaayymmeenntt..    CCoommppaannyy  

sshhaallll  mmaakkee  tthheessee  rrooyyaallttyy  ppaayymmeennttss  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  iitt  ppaayyss  wwrriitteerr  tthheessee  ootthheerr  ppaayymmeennttss..  



  

  

EE..  TThhee  wwrriitteerr  sshhaallll  hhaavvee  nnoo  rriigghhtt  ttoo  aanndd  wwiillll  nnoott  uussee,,  oorr  ggrraanntt,,  lliicceennssee  oorr  ootthheerrwwiissee  ddiissppoossee  

ooff,,  ttoo  aannyy  tthhiirrdd  ppaarrttyy,,  tthhee  rriigghhtt  ttoo  uussee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rriigghhttss  dduurriinngg  tthhee  iinniittiiaall  uussee  ppeerriioodd::  

11..  TThhee  lliivvee  tteelleevviissiioonn  rriigghhttss..  

22..  TThhee  rriigghhtt  ttoo  bbrrooaaddccaasstt  ddiirreeccttllyy  bbyy  tteelleevviissiioonn  aa  lliivvee  ddrraammaattiicc  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  

mmaatteerriiaall..  

33..  TThhee  rriigghhtt  ttoo  bbrrooaaddccaasstt  bbyy  rraaddiioo  aannyy  pprrooggrraamm  bbaasseedd  uuppoonn  oorr  aaddaapptteedd  ffrroomm  tthhee  

ffoorrmmaatt,,  ssttoorryy,,  oorr  ssttoorryy  aanndd  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))..  

44..  TThhee  rriigghhtt  ttoo  rreelleeaassee  aa  tthheeaattrriiccaall  ffiillmm  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  ffoorrmmaatt,,  ssttoorryy,,  tteelleeppllaayy  

((tteelleessccrriipptt))  oorr  ssttoorryy  aanndd  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  uunnttiill  oonnee  ((11))  yyeeaarr  aafftteerr  tthhee  ffiirrsstt  

bbrrooaaddccaasstt  ooff  tthhee  tteelleevviissiioonn  ffiillmm  oorr  aa  ddaattee  ttwwoo  ((22))  yyeeaarrss  aafftteerr  ddeelliivveerryy  ooff  tthhee  

ffoorrmmaatt,,  ssttoorryy,,  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  oorr  ssttoorryy  aanndd  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt)),,  wwhhiicchheevveerr    

sshhaallll  bbee  eeaarrlliieerr..    TThhiiss  sshhaallll  nnoott  sseerrvvee  ttoo  pprreecclluuddee  tthhee  wwrriitteerr  ffrroomm  eenntteerriinngg  iinnttoo  

aann  aaggrreeeemmeenntt  ttoo  pprroovviiddee  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  ffoorr  aa  tthheeaattrriiccaall  ffiillmm,,  pprroovviiddiinngg,,  

hhoowweevveerr,,  tthhaatt  aa  tthheeaattrriiccaall  ffiillmm  bbaasseedd  oonn  ssuucchh  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  mmaayy  nnoott  bbee  

rreelleeaasseedd  dduurriinngg  tthhee  iinniittiiaall  ppeerriioodd  ooff  eexxcclluussiivviittyy  ssppeecciiffiieedd  hheerreeiinn..  

55..  TThhee  rriigghhtt  ttoo  bbrrooaaddccaasstt  bbyy  ffrreeee  tteelleevviissiioonn,,  ppaayy  tteelleevviissiioonn  aanndd//oorr  ccaabbllee..  

FF..  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  wwiisshheess  ttoo  aaccqquuiirree  tthheeaattrriiccaall,,  ppuubblliiccaattiioonn  oorr  mmeerrcchhaannddiissiinngg  

rriigghhttss,,  iitt  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  nneeggoottiiaattee  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  tthhee  wwrriitteerr((ss))  ffoorr  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  ssuucchh  

rriigghhttss  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  ccoommppeennssaattiioonn  oonn  nnoo  lleessss  tthhaann  tthhee  ffoolllloowwiinngg  bbaassiiss::  

11..  TThheeaattrriiccaall  RRiigghhttss  ––    

TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  ppaayy  ttwwoo  aanndd  oonnee--hhaallff  ppeerrcceenntt  ((22½½%%))  ooff  tthhee  bboonnaa  ffiiddee  

bbuuddggeetteedd  ddiirreecctt  ccoosstt  ((aanndd  oovveerrhheeaadd  oorr  ootthheerr  iinnddiirreecctt  ccoosstt  sshhaallll  bbee  eexxcclluuddeedd  eexxcceepptt  

ttoo  tthhee  eexxtteenntt  iitt  eexxcceeeeddss  ttwweennttyy--ffiivvee  ppeerrcceenntt  ((2255%%))  ooff  ddiirreecctt  ccoosstt)),,  oorr  $$2200,,000000,,  

wwhhiicchheevveerr  iiss  ggrreeaatteerr,,  ffoorr  tthheeaattrriiccaall  rriigghhttss..    TThhee  aabboovvee  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  eeaacchh  tthheeaattrriiccaall  

rreemmaakkee  aanndd  sseeqquueell..    IIff  ssuucchh  ttwwoo  aanndd  oonnee--hhaallff  ppeerrcceenntt  ((22½½%%))  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  

$$2200,,000000,,  tthhee  eexxcceessss  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  ssiixxttyy  ((6600))  ddaayyss  ffrroomm  ddeelliivveerryy  ooff  

tthhee  aannsswweerr  pprriinntt..  

22..  PPuubblliiccaattiioonn  RRiigghhttss  ––    

((aa))  TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  ppaayy  nniinnee  ppeerrcceenntt  ((99%%))  ooff  tthhee  mmoonniieess  rreemmiitttteedd  bbyy  tthhee  

ppuubblliisshheerr  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  aass  aann  ““aaddvvaannccee””  aanndd  ffoouurrtteeeenn  ppeerrcceenntt  ((1144%%))  ooff  

aabbssoolluuttee  ggrroossss  ((tthhaatt  iiss,,  mmoonniieess  rreemmiitttteedd  bbyy  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  oorr  tthhee  

ppuubblliisshheerr,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  aass  ddeerriivveedd  ffrroomm  lliicceennssiinngg  tthhee  ppuubblliisshhiinngg  

rriigghhttss))..  

FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ppaarraaggrraapphh,,  ““ppuubblliiccaattiioonn  rriigghhttss””  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  

ppuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssccrriipptt  iinn  bbooookk,,  mmaaggaazziinnee  oorr  ppeerriiooddiiccaall  ffoorrmm,,  aass  wweellll  aass  

tthhee  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  aa  bbooookk,,  mmaaggaazziinnee  oorr  ppeerriiooddiiccaall  wwhhiicchh  iiss  bbaasseedd  oonn  aanndd  

ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  oorriiggiinnaall  aanndd  ssppeecciiffiicc  ssttoorryy  aanndd//oorr  tteelleessccrriipptt  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  



  

  

wwrriitteerr  rreecceeiivveedd  ssccrreeeenn  ccrreeddiitt..    PPaayymmeenntt  ffoorr  ssuucchh  rriigghhttss  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhiiss  

sseeccttiioonn  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  iiff  tthhee  wwrriitteerr  iiss  eennggaaggeedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  wwrriittiinngg  sseerrvviicceess  

oonn  ssuucchh  bbooookk,,  mmaaggaazziinnee  oorr  ppeerriiooddiiccaall..  

((bb))  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhee  CCoommppaannyy  ppuubblliisshheess  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  AArrttiiccllee,,  aanndd  hhaass  nnoott  

eennggaaggeedd  aann  iinnddiivviidduuaall((ss))  ttoo  wwrriittee  oorr  ppeerrffoorrmm  wwrriittiinngg  sseerrvviicceess  oonn  tthhee  

ppuubblliiccaattiioonn,,  tthhee  CCoommppaannyy  aaggrreeeess  ttoo  ggiivvee  dduuee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ttoo  tthhee  wwrriitteerr((ss))  

iinn  ddeecciiddiinngg  wwhhoo  sshhaallll  bbee  eennggaaggeedd  ttoo  wwrriittee  oorr  ppeerrffoorrmm  wwrriittiinngg  sseerrvviicceess  oonn  

tthhee  ppuubblliiccaattiioonn..  

HHoowweevveerr,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ssoollee  ddiissccrreettiioonn  ttoo  ddeecciiddee  wwhhoo  sshhaallll  

bbee  eennggaaggeedd  ttoo  wwrriittee  oorr  ppeerrffoorrmm  wwrriittiinngg  sseerrvviicceess  oonn  ssuucchh  ppuubblliiccaattiioonn,,  ssoo  

tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  bbee  uunnddeerr  nnoo  oobblliiggaattiioonn  ttoo  eennggaaggee  tthhee  wwrriitteerr((ss))  ttoo  

wwrriittee  oorr  ppeerrffoorrmm  wwrriittiinngg  sseerrvviicceess  oonn  tthhee  ppuubblliiccaattiioonn..  

IInn  tthhee  eevveenntt  tthheerree  iiss  mmoorree  tthhaann  oonnee  ((11))  ssuucchh  wwrriitteerr,,  tthhee  ppaarrttiieess  aaggrreeee  tthhaatt  

tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  bbee  uunnddeerr  nnoo  oobblliiggaattiioonn  ttoo  ggiivvee  eeqquuaall  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ttoo  

eeaacchh  ssuucchh  wwrriitteerr;;  tthhaatt  iiss,,  tthhee  CCoommppaannyy  aaggrreeeess  ttoo  ggiivvee  dduuee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ttoo  

aallll  ssuucchh  wwrriitteerrss  aass  iiss  rreeaassoonnaabbllee  iinn  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess..  

TThhee  ppaarrttiieess  aaggrreeee  tthhaatt  iinn  tthhee  eevveenntt  tthhee  wwrriitteerr((ss))  iiss//aarree  eennggaaggeedd  ttoo  wwrriittee  oorr  

ppeerrffoorrmm  wwrriittiinngg  sseerrvviicceess  oonn  ssuucchh  ppuubblliiccaattiioonn,,  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  

ssuucchh  wwrriitteerr‟‟ss  eennggaaggeemmeenntt  sshhaallll  bbee  nneeggoottiiaatteedd  bbeettwweeeenn  ssuucchh  wwrriitteerr((ss))  aanndd  

tthhee  CCoommppaannyy..  

((cc))  NNootthhiinngg  iinn  tthhiiss  AArrttiiccllee  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  ttoo  oobblliiggaattee  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  

uuttiilliizzee  wwrriitttteenn  mmaatteerriiaall  ooff  aannyy  wwrriitteerr  iinn  aannyy  ppuubblliiccaattiioonn..  

((dd))  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhee  CCoommppaannyy  ppuubblliisshheess  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  AArrttiiccllee,,  tthhee  CCoommppaannyy,,  iinn  

tthhee  aaggrreeeemmeenntt  aauutthhoorriizziinngg  ssuucchh  ppuubblliiccaattiioonn,,  sshhaallll  oobblliiggaattee  tthhee  ppuubblliisshheerr  ttoo  

iinncclluuddee  iinn  ssuucchh  ppuubblliiccaattiioonn  ccrreeddiitt  ttoo  ssuucchh  wwrriitteerr((ss))  ffoorr  ssuucchh  wwrriitttteenn  mmaatteerriiaall..  

33..  MMeerrcchhaannddiissiinngg  RRiigghhttss  ––    

TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  ppaayy  ssiixx  ppeerrcceenntt  ((66%%))  ooff  aabbssoolluuttee  ggrroossss  ((tthhaatt  iiss,,  mmoonniieess  

rreemmiitttteedd  bbyy  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr)),,  aass  ddeerriivveedd  ffrroomm  lliicceennssiinngg  ffoorr  mmeerrcchhaannddiissiinngg  rriigghhttss..  

CCoommiicc  bbooookkss,,  mmaaggaazziinnee  ppuubblliiccaattiioonnss,,  ccoommiicc  ssttrriippss,,  ccuuttoouuttss,,  ootthheerr  aaccttiivviittyy  bbooookkss  

aanndd  pphhoonnooggrraapphh  rreeccoorrddss  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  iinncclluuddeedd  aass  mmeerrcchhaannddiissiinngg  rriigghhttss..  

44..  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhee  CCoommppaannyy  ffaaiillss  ttoo  ccoommmmeennccee  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  aannyy  ooff  tthhee  tthhrreeee  ((33))  

rriigghhttss  ssttaatteedd  iinn  ssuubbppaarraaggrraapphhss  ((11))  tthhrroouugghh  ((33))  aabboovvee  wwiitthhiinn  tthhee  iinniittiiaall  uussee  ppeerriioodd,,  

tthheenn  aannyy  rriigghhttss  aass  ttoo  wwhhiicchh  CCoommppaannyy  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  ccoommmmeennccee  eexxppllooiittaattiioonn  sshhaallll  

rreevveerrtt  ttoo  tthhee  wwrriitteerr..    TThhee  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  aabboovvee  ddeessccrriibbeedd  $$2200,,000000  ppaayymmeenntt  ffoorr  tthhee  

tthheeaattrriiccaall  rriigghhttss  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  ssuucchh  rriigghhtt..    TThheerree  sshhaallll  bbee  nnoo  

ccrreeddiittiinngg  ooff  aannyy  iinniittiiaall  ccoommppeennssaattiioonn  aaggaaiinnsstt  tthhee  aabboovvee  ddeessccrriibbeedd  ppaayymmeennttss..  



  

  

GG..  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  wwiisshheess  ttoo  aaccqquuiirree  aannyy  rriigghhttss  wwhhiicchh  hhaavvee  vveesstteedd  iinn  tthhee  

wwrriitteerr  ((wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  tthheeaattrriiccaall,,  ppuubblliiccaattiioonn  aanndd  mmeerrcchhaannddiissiinngg  rriigghhttss))  tthhee  

CCoommppaannyy  mmaayy  ffrreeeellyy  bbaarrggaaiinn  wwiitthh  tthhee  wwrriitteerr  ttoo  aaccqquuiirree  aannyy  ssuucchh  rriigghhtt  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  

ccoommppeennssaattiioonn  PPRROOVVIIDDEEDD  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  ppaaiidd  nnoott  lleessss  tthhaann  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ““uuppsseett  

pprriiccee””  ttoo  eeaacchh  wwrriitteerr  ffoorr  tthhee  wwrriittiinngg  oorr  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  tthhee  ssttoorryy,,  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt)),,  bbiibbllee,,  

ffoorrmmaatt  oorr  nnaarrrraattiioonn::  

SSttoorryy  33  ttiimmeess  mmiinniimmuumm  

TTeelleeppllaayy  ((TTeelleessccrriipptt))  33  ttiimmeess  mmiinniimmuumm    

SSttoorryy  aanndd  TTeelleeppllaayy  ((TTeelleessccrriipptt))  33  ttiimmeess  mmiinniimmuumm  

FFoorrmmaatt  44  ttiimmeess  mmiinniimmuumm    

BBiibbllee  22  ttiimmeess  mmiinniimmuumm    

NNaarrrraattiioonn  33  ttiimmeess  mmiinniimmuumm  

FFoorrmmaatt,,  SSttoorryy  aanndd  TTeelleeppllaayy  ((TTeelleessccrriipptt))  33  ttiimmeess  tthhee  ttoottaall  ooff  FFoorrmmaatt  

mmiinniimmuumm  pplluuss  SSttoorryy  aanndd  

TTeelleeppllaayy  ((TTeelleessccrriipptt))  mmiinniimmuumm    

WWhheerree  tthhee  uuppsseett  pprriiccee  hhaass  bbeeeenn  ppaaiidd,,  tthhee  rriigghhttss  aaccqquuiirreedd  aafftteerr  nneeggoottiiaattiioonnss,,  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  

ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  uuppsseett  pprriiccee,,  sshhaallll  bbee  sseett  ffoorrtthh  iinn  aa  sseeppaarraattee  ccoonnttrraacctt..    TThhee  sseeppaarraattee  

aaggrreeeemmeenntt  ffoorr  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  ssuucchh  rriigghhttss  sshhaallll  ssttaattee  aa  sseeppaarraattee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ((ootthheerr  tthhaann  

tthhee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  oorriiggiinnaall  eemmppllooyymmeenntt  oorr  ppuurrcchhaassee))..    OOnnllyy  tthhee  aammoouunntt  ooff  iinniittiiaall  

ccoommppeennssaattiioonn  sshhaallll  bbee  uusseedd  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  wwhheetthheerr  tthhee  uuppsseett  pprriiccee  hhaass  bbeeeenn  rreeaacchheedd..  

HH..  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  ppaaiidd  tthhee  uuppsseett  pprriiccee  sseett  ffoorrtthh  iinn  SSeeccttiioonn  GG  aabboovvee,,  

tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  bbee  ffrreeee  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  tthhee  GGuuiilldd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  nneeggoottiiaattiinngg  aa  

ppuurrcchhaassee  pprriiccee  ffoorr  tthhee  rriigghhttss  ssoouugghhtt  ttoo  bbee  aaccqquuiirreedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy..    IItt  iiss  aaggrreeeedd  tthhaatt  tthhee  

GGuuiilldd  wwiillll  qquuoottee  aa  pprriiccee  aatt  wwhhiicchh  tthhee  rriigghhttss  ddeessiirreedd  ttoo  bbee  aaccqquuiirreedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  mmaayy  

bbee  ppuurrcchhaasseedd..    TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  tthheenn  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aaccqquuiirree  tthhee  rriigghhttss  iinn  qquueessttiioonn  ffoorr  

tthhee  pprriiccee  aaggrreeeedd  uuppoonn  aass  aa  rreessuulltt  ooff  ssuucchh  nneeggoottiiaattiioonnss  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  

ccoommpplleettiioonn  tthheerreeooff..    IIff  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  ffaaiill  ttoo  ppuurrcchhaassee  aatt  tthhee  lloowweesstt  pprriiccee  ooffffeerreedd  bbyy  

GGuuiilldd,,  tthhee  wwrriitteerr  mmaayy  tthheerreeaafftteerr  sseellll  ssuucchh  rriigghhttss  ttoo  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn,,  ffiirrmm  oorr  ccoorrppoorraattiioonn  

aatt  aannyy  pprriiccee;;  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  hhee//sshhee  ffiirrsstt  ggiivvee  tthhee  CCoommppaannyy  ffoouurrtteeeenn  ((1144))  ddaayyss  

wwrriitttteenn  nnoottiiccee  tthheerreeooff  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  ttiimmee  CCoommppaannyy  mmaayy  aaccqquuiirree  ssuucchh  rriigghhttss  aatt  ssuucchh  pprriiccee  

aass  hhaass  bbeeeenn  ooffffeerreedd  ttoo  tthhee  wwrriitteerr  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh  bbyy  ssuucchh  ootthheerr  ppeerrssoonn,,  ffiirrmm  oorr  ccoorrppoorraattiioonn..  

II..  SSkkeettcchheess  aanndd  RRoouuttiinneess::    NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  ffoorreeggooiinngg  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  AArrttiiccllee,,  bbuutt  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  rriigghhttss  ttoo  bbuuyy  oouutt  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  SSeeccttiioonn  GG  aabboovvee,,  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aannyy  sskkeettcchh  

oorr  rroouuttiinnee  iinncclluuddeedd  iinn  aa  ccoommeeddyy--vvaarriieettyy  ttyyppee  tteelleevviissiioonn  ffiillmm,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  rreecceeiivvee  

oonnllyy  tthhee  rriigghhtt  ttoo  uussee  aanndd  eexxppllooiitt  tthhee  tteelleevviissiioonn  ffiillmm  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonnss  tthhee  aabboovvee  

sseeccttiioonnss  aanndd  AArrttiiccllee  VVIIII  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt;;  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  wwrriitteerr  oorr  wwrriitteerrss  ooff  ssuucchh  

sskkeettcchheess  oorr  rroouuttiinneess  sshhaallll  hhaavvee  nnoo  rriigghhtt  ttoo,,  aanndd  wwiillll  nnoott  uussee  oorr  ggrraanntt,,  lliicceennssee  oorr  ootthheerrwwiissee  

ddiissppoossee  ooff  tthhee  rriigghhtt  ttoo  uussee  tthhee  tteelleevviissiioonn  rriigghhttss,,  lliivvee  oorr  ffiillmm,,  iinn  ssuucchh  sskkeettcchheess  oorr  rroouuttiinneess  

uunnttiill  tthhee  eexxppiirraattiioonn  ooff  tthhee  iinniittiiaall  uussee  ppeerriioodd  aanndd  pprroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  

aannyytthhiinngg  hheerreeiinn  ccoonnttaaiinneedd  ttoo  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  bbee  ffrreeee  ttoo  uussee,,  iinn  aannyy  



  

  

mmaannnneerr,,  aallll  oorr  aannyy  ppaarrtt  ooff  aannyy  rroouuttiinnee  oorr  sskkeettcchh  wwrriitttteenn  bbyy  aa  wwrriitteerr  hheerreeuunnddeerr  ssoo  lloonngg  aass  

ssuucchh  uussee,,  iiff  iitt  wweerree  mmaaddee  bbyy  aannootthheerr  wwiitthhoouutt  aauutthhoorriizzaattiioonn  ffrroomm  tthhee  wwrriitteerr,,  wwoouulldd  nnoott  

vviioollaattee  aannyy  rriigghhttss  ooff  tthhee  wwrriitteerr..  

NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  rreessttrriiccttiioonnss  hheerreeiinnaabboovvee  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhiiss  SSeeccttiioonn,,  iiff  aa  wwrriitteerr  ccrreeaatteess  aa  

sseeggmmeenntt  ooff  aa  ccoommeeddyy--vvaarriieettyy  pprrooggrraamm  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aa  sseellff--ccoonnttaaiinneedd  ddrraammaattiicc  pplloott,,  aanndd  

cchhaarraacctteerrss  aanndd  cchhaarraacctteerriizzaattiioonnss  wwhhiicchh  aarree  ddiissttiinnccttiivvee  aanndd  iiddeennttiiffiiaabbllee  aanndd  tthhee  pprriinncciippaall  

ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  wwrriitteerr,,  aanndd  wwhheerree  ssuucchh  sseeggmmeenntt  iiss  ffuullllyy  ddeevveellooppeedd  aanndd  ffuullllyy  ddeessccrriibbeedd  iinn  

tthhee  mmaatteerriiaall  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  wwrriitteerr,,  tthheenn  ssuucchh  wwrriitteerr  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  aa  sseeqquueell  ppaayymmeenntt  

eeqquuaall  ttoo  ffiiffttyy  ppeerrcceenntt  ((5500%%))  ((sseevveennttyy--ffiivvee  ppeerrcceenntt  ((7755%%))  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  pprriimmee  ttiimmee,,  oonnccee  

aa  wweeeekk  oorr  lleessss  pprrooggrraamm))  ooff  tthhee  eeppiissooddiicc  sseeqquueell  ppaayymmeenntt  ffoorr  aa  tthhiirrttyy  ((3300))  mmiinnuuttee  eeppiissooddee  

ffoorr  eeaacchh  pprrooggrraamm  ooff  tthhee  sseerriieess  iinn  wwhhiicchh  ssuucchh  sseeggmmeenntt  iiss  uusseedd  aafftteerr  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  

wwrriitteerr‟‟ss  eemmppllooyymmeenntt  oonn  ssuucchh  sseerriieess,,  iitt  bbeeiinngg  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  ssuucchh  sseeqquueell  ppaayymmeennttss  aarree  

nnoott  dduuee  ffoorr  pprrooggrraammss  wwrriitttteenn  dduurriinngg  ssuucchh  wwrriitteerr‟‟ss  eemmppllooyymmeenntt..    AA  ddiissppuuttee  bbeettwweeeenn  

wwrriitteerrss  aass  ttoo  wwhhoo  ccrreeaatteedd  ssuucchh  aa  sseeggmmeenntt  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  GGuuiilldd  iinn  aaccccoorrddaannccee  

wwiitthh  iittss  ccrreeddiitt  aarrbbiittrraattiioonn  pprroocceedduurreess..  

JJ..  TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  uussee  eexxcceerrppttss  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  sseeccttiioonn  

eennttiittlleedd  ““uussee  ooff  eexxcceerrppttss””  iinn  tthhee  22000088  MMBBAA,,  eexxcceepptt  tthhaatt::    

11..  TThhee  CCoommppaannyy  mmaayy  uussee  eexxcceerrppttss  ffoorr  pprroommoottiioonnaall  ppuurrppoosseess  iinn  aallll  mmeeddiiaa  wwiitthhoouutt  tthhee  

ppaayymmeenntt  ooff  aaddddiittiioonnaall  ccoommppeennssaattiioonn,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  lleennggtthh  lliimmiittaattiioonnss::    

((ii))  uupp  ttoo  ttwwoo  ((22))  mmiinnuutteess  ooff  eexxcceerrppttss  ffrroomm  pprrooggrraammss  ooff  lleessss  tthhaann  tthhiirrttyy  ((3300))  mmiinnuutteess  

iinn  lleennggtthh;;  ((iiii))  uupp  ttoo  ffiivvee  ((55))  mmiinnuutteess  ooff  eexxcceerrppttss  ffrroomm  pprrooggrraammss  lleessss  tthhaann  nniinneettyy  ((9900))  

mmiinnuutteess  iinn  lleennggtthh;;  aanndd  ((iiiiii))  uupp  ttoo  tteenn  ((1100))  mmiinnuutteess  ooff  eexxcceerrppttss  ffrroomm  pprrooggrraammss  nniinneettyy  

((9900))  mmiinnuutteess  oorr  mmoorree  iinn  lleennggtthh..  

22..  TThhee  CCoommppaannyy  mmaayy  uussee  eexxcceerrppttss  ffoorr  oouuttrreeaacchh  ppuurrppoosseess  iinn  aallll  mmeeddiiaa  wwiitthhoouutt  tthhee  

ppaayymmeenntt  ooff  aaddddiittiioonnaall  ccoommppeennssaattiioonn  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  lleennggtthh  lliimmiittaattiioonnss::    ((ii))  

uupp  ttoo  ffiivvee  ((55))  mmiinnuutteess  ooff  eexxcceerrppttss  ffrroomm  pprrooggrraammss  ooff  lleessss  tthhaann  ssiixxttyy  ((6600))  mmiinnuutteess  iinn  

lleennggtthh;;  ((iiii))  uupp  ttoo  tteenn  ((1100))  mmiinnuutteess  ooff  eexxcceerrppttss  ffrroomm  pprrooggrraammss  ssiixxttyy  ((6600))  mmiinnuutteess  oorr  

mmoorree  iinn  lleennggtthh;;  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  iinn  tthhee  eevveenntt  tthhee  CCoommppaannyy  rreecceeiivveess  rreevveennuuee  

iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  ssuucchh  uussee,,  wwrriitteerrss  sshhaallll  rreecceeiivvee  ttwwoo  ppeerrcceenntt  ((22%%))  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy‟‟ss  ““ggrroossss  rreecceeiippttss””  ddeerriivveedd  ffrroomm  uussee  ooff  ssuucchh  eexxcceerrppttss;;  aanndd  ffuurrtthheerr  

pprroovviiddeedd  tthhaatt  aann  eexxcceerrpptt  uusseedd  ffoorr  oouuttrreeaacchh  ppuurrppoosseess  sshhaallll  nnoott  bbee  aallll  oorr  ssuubbssttaannttiiaallllyy  

aallll  ooff  aannyy  pprrooggrraamm..  

33..  TThhee  CCoommppaannyy  mmaayy  uussee  uupp  ttoo  ttwweellvvee  ((1122))  mmiinnuutteess  ooff  eexxcceerrppttss  iinn  ““mmaakkiinngg  ooff””  

pprrooggrraammss,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  ssuucchh  pprrooggrraamm  lleennggtthh,,  iinn  aallll  mmeeddiiaa,,  wwiitthhoouutt  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  

aaddddiittiioonnaall  ccoommppeennssaattiioonn,,  pprroovviiddeedd  nnoo  ssiinnggllee  eexxcceerrpptt  iiss  lloonnggeerr  tthhaann  ffiivvee  ((55))  mmiinnuutteess  

aanndd  pprroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  ssuucchh  ““mmaakkiinngg  ooff””  pprrooggrraammss  sshhaallll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  pprrooggrraammss  

tthhaatt  aarree  pprroommoottiioonnaall  iinn  nnaattuurree..      

AA  ““pprroommoottiioonnaall””  uussee  ooff  aann  eexxcceerrpptt  sshhaallll  bbee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  aaddvveerrttiissiinngg  oorr  ppuubblliicciizziinngg  

tthhee  ssppeecciiffiicc  pprrooggrraamm  oorr  sseerriiaall  oorr  sseerriieess  ffrroomm  wwhhiicchh  tthhee  eexxcceerrpptt  iiss  ttaakkeenn,,  PPBBSS,,  CCPPBB,,  aannyy  

ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  ssttaattiioonn,,  ppuubblliicc  bbrrooaaddccaassttiinngg  iinn  ggeenneerraall,,  oorr  ccoorrppoorraattee  oorr  ffoouunnddaattiioonn  

pprrooggrraamm  ffuunnddeerrss,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  ccoorrppoorraattee  oorr  ffoouunnddaattiioonn  ffuunnddeerrss  uussee  iiss  ddiirreecctteedd  aatt  



  

  

pprroommoottiinngg  tthhee  ffuunnddeerr‟‟ss  ppuubblliicc  iimmaaggee  aass  ooppppoosseedd  ttoo  ddiirreeccttllyy  aaddvveerrttiissiinngg  tthhee  ffuunnddeerr‟‟ss  

pprroodduuccttss  oorr  sseerrvviicceess  aanndd  ffuurrtthheerr  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  uussee  mmaayy  nnoott  bbee  aa  tteelleevviissiioonn  bbrrooaaddccaasstt  

uussee..  

AA  uussee  ooff  aann  eexxcceerrpptt  ffoorr  ““oouuttrreeaacchh””  ppuurrppoosseess  sshhaallll  mmeeaann  ttaarrggeettiinngg  ggrroouuppss  oorr  ccoommmmuunniittiieess  

ttoo  hheellpp  tthheemm  ttoo  iinntteeggrraattee  tthhee  pprrooggrraamm  oorr  iittss  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  iinnttoo  tthheeiirr  wwoorrkk  oorr  tthheeiirr  lliivveess..  

KK..  11..  IIff  tthhee  wwrriitteerr  iinnttrroodduucceess  aa  nneeww  cchhaarraacctteerr  iinn  aa  pprroodduucceedd  pprrooggrraamm,,  aanndd  tthhee  

cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  ssuucchh  cchhaarraacctteerr  iiss  ffuullllyy  ddeevveellooppeedd  aanndd  ffuullllyy  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  

mmaatteerriiaall  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  wwrriitteerr,,  aanndd  ffrroomm  ssuucchh  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ddeessccrriippttiioonn  tthhee  

cchhaarraacctteerr  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  uunniiqquuee  aanndd  tthhee  pprriinncciippaall  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  wwrriitteerr,,  aanndd  iiff  tthhee  

CCoommppaannyy  uusseess  ssuucchh  cchhaarraacctteerr  aass  tthhee  cceennttrraall  cchhaarraacctteerr  iinn  aa  nneeww  aanndd  ddiiffffeerreenntt  

pprrooggrraamm  aanndd//oorr  sseerriieess,,  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  ppaayy  ttoo  tthhee  wwrriitteerr  tthhee  ssuumm  ssppeecciiffiieedd  iinn  

ssuubbppaarraaggrraapphh  33((aa))  bbeellooww  ffoorr  eeaacchh  nneeww  aanndd  ddiiffffeerreenntt  pprrooggrraamm  oorr  ffoorr  eeaacchh  eeppiissooddee  

ooff  aa  nneeww  aanndd  ddiiffffeerreenntt  sseerriieess  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  pprroodduucceedd,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  wwrriitteerr  

sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ssiixxttyy  ppeerrcceenntt  ((6600%%))  ooff  ssaaiidd  aammoouunntt  ffoorr  eeaacchh  ffiifftteeeenn  ((1155))  mmiinnuuttee  

pprrooggrraamm  bbuutt  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  oonnee  hhuunnddrreedd  nniinneettyy  ppeerrcceenntt  ((119900%%))  ooff  ssaaiidd  

aammoouunntt  ffoorr  eeaacchh  ssiixxttyy  ((6600))  mmiinnuuttee  pprrooggrraamm  aanndd  ttwwoo  hhuunnddrreedd  ffiiffttyy  ppeerrcceenntt  ((225500%%))  

ooff  ssaaiidd  aammoouunntt  ffoorr  eeaacchh  nniinneettyy  ((9900))  mmiinnuuttee  oorr  lloonnggeerr  pprrooggrraamm..    SSaaiidd  aapppplliiccaabbllee  

aammoouunntt  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  aatt  tthhee  ttiimmee  ssppeecciiffiieedd  iinn  AArrttiiccllee  VVII..EE  hheerreeiinn..  

22..  IIff  aa  wwrriitteerr  ooff  aa  pprroodduucceedd  pprrooggrraamm  iinn  aa  sseerriieess  ccrreeaatteess  aa  pprriinncciippaall  cchhaarraacctteerr  wwhhoo  iiss  

ddiissttiinncctt  aanndd  iiddeennttiiffiiaabbllee,,  aanndd  iiss  ffuullllyy  ddeevveellooppeedd  aanndd  ffuullllyy  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  mmaatteerriiaall  

wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  wwrriitteerr,,  aanndd  ffrroomm  ssuucchh  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ddeessccrriippttiioonn  tthhee  cchhaarraacctteerr  

aappppeeaarrss  ttoo  bbee  uunniiqquuee  aanndd  ootthheerr  tthhaann  ggeenneerriicc  aanndd  tthhee  pprriinncciippaall  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  

wwrriitteerr,,  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  ppaayy  ssuucchh  wwrriitteerr  tthhee  ssuumm  ssppeecciiffiieedd  iinn  ssuubbppaarraaggrraapphh  33((bb))  

bbeellooww  ffoorr  eeaacchh  ssuubbsseeqquueenntt  eeppiissooddee  ooff  ssuucchh  sseerriieess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  cchhaarraacctteerr  aappppeeaarrss..    

TThhee  cchhaarraacctteerr  sshhaallll  nnoott  bbee  ddeeeemmeedd  uunniiqquuee,,  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iiff  tthhee  

cchhaarraacctteerr  iiss  ppllaayyeedd  bbyy  aann  aaccttoorr  wwhhoo  ppllaayyss  hhiimmsseellff  oorr  hheerrsseellff,,  oorr  ppllaayyss  aann  

eessttaabblliisshheedd  aalltteerr  eeggoo..  

TThhee  wwrriitteerr((ss))  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  sseeqquueell  ppaayymmeennttss  pprroovviiddeedd  iinn  AArrttiiccllee  VVII..EE  ooff  tthhiiss  

AAggrreeeemmeenntt  ffoorr  aannyy  ssuucchh  sseerriieess  sshhaallll  nnoott  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  tthheessee  rreeccuurrrriinngg  cchhaarraacctteerr  

ppaayymmeennttss  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  ssuubbppaarraaggrraapphh  ((22))  aatt  aallll  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  cchhaarraacctteerrss  iinn  tthhee  

lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  wwhhiicchh  ggaavvee  rriissee  ttoo  ssuucchh  sseeqquueell  ppaayymmeennttss,,  wwhhiicchh  cchhaarraacctteerrss  aarree  

ssuubbsseeqquueennttllyy  uusseedd  iinn  eeppiissooddeess  ooff  tthhee  sseerriieess..    HHoowweevveerr,,  iiff  aa  wwrriitteerr  eennttiittlleedd  ttoo  

sseeqquueell  ppaayymmeennttss  wwrriitteess  aa  nnoonn--ppiilloott  eeppiissooddee  ooff  ssuucchh  sseerriieess,,  aanndd  ccrreeaatteess  aa  cchhaarraacctteerr  

oorr  cchhaarraacctteerrss  iinn  tthhaatt  eeppiissooddee,,  aanndd  tthhee  qquuaalliiffyyiinngg  cchhaarraacctteerr((ss))  aappppeeaarr((ss))  iinn  llaatteerr  

eeppiissooddeess,,  tthhee  wwrriitteerr  sshhaallll  rreecceeiivvee  tthhee  rreeccuurrrriinngg  cchhaarraacctteerr  ppaayymmeennttss  pprroovviiddeedd  

hheerreeiinn..  



  

  

33..  ((aa))  FFoorr  ssuubbppaarraaggrraapphh  ((11))  aabboovvee,,  tthhee  ppaayymmeenntt  ppeerr  tthhiirrttyy  ((3300))  mmiinnuuttee  pprrooggrraamm  

sshhaallll  bbee::  

FFoorr  ssuucchh  cchhaarraacctteerrss  iinn  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  wwrriitttteenn  hheerreeuunnddeerr  bbyy  wwrriitteerr  dduurriinngg  

JJuullyy  11,,  22001100  ––  JJuunnee  3300,,  22001111      $$11,,777722  

JJuullyy  11,,  22001111  ––  JJuunnee  3300,,  22001122    $$11,,880077  

JJuullyy  11,,  22001122  ––  JJuunnee  3300,,  22001133    $$11,,885577  

JJuullyy  11,,  22001133  ––  JJuunnee  3300,,  22001144    $$11,,990088  

((bb))  FFoorr  ssuubbppaarraaggrraapphh  ((22))  aabboovvee,,  tthhee  ppaayymmeenntt  ppeerr  cchhaarraacctteerr  ffoorr  eeaacchh  

ssuubbsseeqquueenntt  eeppiissooddee  ooff  ssuucchh  sseerriieess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  cchhaarraacctteerr  aappppeeaarrss  sshhaallll  bbee  

aass  ffoolllloowwss::  

FFoorr  ssuucchh  cchhaarraacctteerrss  iinn  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  wwrriitttteenn  hheerreeuunnddeerr  bbyy  wwrriitteerr  dduurriinngg    

JJuullyy  11,,  22001100  ––  JJuunnee  3300,,  22001111    $$449999  

JJuullyy  11,,  22001111  ––  JJuunnee  3300,,  22001122    $$550099  

JJuullyy  11,,  22001122  ––  JJuunnee  3300,,  22001133    $$552233  

JJuullyy  11,,  22001133  ––  JJuunnee  3300,,  22001144    $$553377  

IIff  uussee  ppeerriiooddss  aarree  eexxtteennddeedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  AArrttiiccllee  VVII..BB,,  aanndd//oorr  iiff  ffoorreeiiggnn  

tteelleeccaasstt  ppaayymmeennttss  aarree  mmaaddee  ppuurrssuuaanntt  ttoo  AArrttiiccllee  VVIIII,,  CCoommppaannyy  sshhaallll  ppaayy  

tthhee  wwrriitteerr  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  rrooyyaallttyy  ppaayymmeennttss  ssppeecciiffiieedd  hheerreeiinn  aann  aaddddiittiioonnaall  

ppaayymmeenntt  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aa  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhaatt  rrooyyaallttyy..    TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  

rrooyyaallttyy  ppaaiidd  sshhaallll  bbee  tthhee  ssaammee  ppeerrcceennttaaggee  uuttiilliizzeedd  ttoo  ccaallccuullaattee  tthhee  ppaayymmeenntt  

ooff  tthhee  uussee  ppeerriioodd  eexxtteennssiioonn  oorr  ffoorreeiiggnn  rreessiidduuaall  ppaayymmeenntt..    CCoommppaannyy  sshhaallll  

mmaakkee  tthheessee  rrooyyaallttyy  ppaayymmeennttss  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  iitt  ppaayyss  wwrriitteerr  tthheessee  ootthheerr  

ppaayymmeennttss..  

LL..  IIff  tthhee  wwrriitteerr  ccrreeaatteess  aa  cchhaarraacctteerr  iinn  aannyy  pprrooggrraamm  wwrriitttteenn  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  aanndd  iiff  

tthhee  CCoommppaannyy  pprroodduucceess  aa  mmoottiioonn  ppiiccttuurree  iinncclluuddiinngg  ssuucchh  cchhaarraacctteerr,,  oorr  ggrraannttss  tthhee  rriigghhtt  ttoo  

aannyy  ootthheerr  eennttiittyy  ttoo  ddoo  ssoo,,  CCoommppaannyy  wwiillll  mmaakkee  aa  ppaayymmeenntt  ooff  $$55,,000000..0000  ffoorr  eeaacchh  tthheeaattrriiccaall  

mmoottiioonn  ppiiccttuurree  iinn  wwhhiicchh  ssuucchh  cchhaarraacctteerr  aappppeeaarrss..    TThhiiss  ppaayymmeenntt  sshhaallll  bbee  ppeerr  cchhaarraacctteerr;;  

aaccccoorrddiinnggllyy,,  iiff  ttwwoo  cchhaarraacctteerrss  aappppeeaarr  iinn  oonnee  ssuucchh  mmoottiioonn  ppiiccttuurree,,  ttwwoo  ssuucchh  ppaayymmeennttss  aarree  

dduuee..    TThhee  ffoorreeggooiinngg  ppaayymmeenntt  sshhaallll  bbee  mmaaddee  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ffoolllloowwiinngg  rreelleeaassee  ooff  

ssuucchh  tthheeaattrriiccaall  mmoottiioonn  ppiiccttuurree..  

MM..  RReemmaakkeess  

TThhee  CCoommppaannyy‟‟ss  rriigghhtt  ttoo  rreemmaakkee  aa  tthheeaattrriiccaall  mmoottiioonn  ppiiccttuurree  oorr  tteelleevviissiioonn  pprrooggrraamm  ffoorr  

tteelleeccaasstt  iinniittiiaallllyy  oonn  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aannyy  

ppaayymmeennttss  rreeqquuiirreedd  ttoo  tthhee  oorriiggiinnaall  pprroodduuccttiioonn  ccoommppaannyy,,  pprreesseenntt  oowwnneerr,,  aanndd//oorr  wwrriitteerr,,  

ppuurrssuuaanntt  ttoo  aann  iinnddiivviidduuaall  eemmppllooyymmeenntt  aaggrreeeemmeenntt  oorr  GGuuiilldd  bbaassiicc  aaggrreeeemmeenntt,,  ffoorr  tthhee  rriigghhttss  

ttoo  pprroodduuccee  ssuucchh  rreemmaakkee::  

11..  IIff  tthhee  ccrreeddiitteedd  wwrriitteerr‟‟ss  mmaatteerriiaall  iiss  uusseedd  ffoorr  tthhee  rreemmaakkee  aanndd  nnoo  wwrriitteerr  iiss  eemmppllooyyeedd  

ttoo  rreewwrriittee,,  aaddaapptt  oorr  rreevviissee  ssuucchh  mmaatteerriiaall  ffoorr  tthhee  rreemmaakkee,,  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  ppaayy  



  

  

ssuucchh  wwrriitteerr  aa  ssuumm  eeqquuaall  ttoo  tthhee  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  ppuubblliicc  

tteelleevviissiioonn  iinn  eeffffeecctt  aatt  tthhee  ttiimmee  pprroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  rreemmaakkee  iiss  ccoommmmeenncceedd,,  wwhhiicchh  

sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ““aaddddiittiioonnaall  ccoommppeennssaattiioonn””  ppaayymmeenntt..    IIff  mmoorree  tthhaann  oonnee  ((11))  wwrriitteerr  

wweerree  sseeppaarraatteellyy  eemmppllooyyeedd  ttoo  wwrriittee  tthhee  oorriiggiinnaall  pprrooggrraamm  oorr  mmoottiioonn  ppiiccttuurree  wwhhiicchh  

iiss  bbeeiinngg  rreemmaaddee,,  CCoommppaannyy  sshhaallll  ppaayy  ffuullll  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  eeaacchh..  ((CCoommppaannyy  mmaayy  

ddiivviiddee  tthhee  mmiinniimmuumm  eeqquuaallllyy,,  hhoowweevveerr,,  bbeettwweeeenn  mmeemmbbeerrss  ooff  aa  bboonnaa  ffiiddee  tteeaamm))..    IInn  

aaddddiittiioonn,,  wwrriitteerr((ss))  wwiillll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  rreecceeiivvee  aallll  ppaayymmeennttss  hheerreeuunnddeerr  ffoorr  ffuurrtthheerr  

uusseess  ooff  tthhee  rreemmaaddee  pprrooggrraamm,,  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  aaddddiittiioonnaall  lliicceennssiinngg,,  

ffoorreeiiggnn  tteelleeccaasstt,,  ffrreeee  tteelleevviissiioonn,,  bbaassiicc  oorr  ppaayy  ccaabbllee,,  vviiddeeooccaasssseetttteess..  

22..  IIff  aa  wwrriitteerr  iiss  eemmppllooyyeedd  ttoo  rreewwrriittee,,  aaddaapptt  oorr  rreevviissee  ssuucchh  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  ffoorr  tthhee  

rreemmaakkee,,  tthhee  ccrreeddiitteedd  wwrriitteerr((ss))  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  mmaatteerriiaall  sshhaallll  aallssoo  bbee  ppaarrttiicciippaanntt((ss))  

iinn  tthhee  ccrreeddiitt  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  aanndd  iiff  aaccccoorrddeedd  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  tthhee  aapppplliiccaabbllee  

mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  iinn  eeffffeecctt  aatt  tthhee  ttiimmee  pprroodduuccttiioonn  ooff  

tthhee  rreemmaakkee  iiss  ccoommmmeenncceedd,,  iinncclluuddiinngg  ““aaddddiittiioonnaall  ccoommppeennssaattiioonn””  aapppprroopprriiaattee  ttoo  

ssuucchh  ccrreeddiitt,,  aanndd  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  sshhaarree,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ssuucchh  ccrreeddiitt,,  

aaddddiittiioonnaall  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  aallll  ffuurrtthheerr  uusseess  ooff  tthhee  pprrooggrraammss  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  

ssuubbppaarraaggrraapphh  ((11))  hheerreeooff..    IIff  mmoorree  tthhaann  oonnee  ((11))  wwrriitteerr  wweerree  sseeppaarraatteellyy  eemmppllooyyeedd  ttoo  

wwrriittee  tthhee  oorriiggiinnaall  pprrooggrraamm  oorr  mmoottiioonn  ppiiccttuurree  wwhhiicchh  iiss  bbeeiinngg  rreemmaaddee,,  CCoommppaannyy  

sshhaallll  ppaayy  ffuullll  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  eeaacchh..    ((CCoommppaannyy  mmaayy  ddiivviiddee  tthhee  mmiinniimmuumm  eeqquuaallllyy,,  

hhoowweevveerr,,  bbeettwweeeenn  mmeemmbbeerrss  ooff  aa  bboonnaa  ffiiddee  tteeaamm))..    TThhee  ppoorrttiioonn  ooff  ccoommppeennssaattiioonn  

rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  tthhiiss  ssuubbppaarraaggrraapphh  ((22))  wwhhiicchh  iiss  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  oorriiggiinnaall  wwrriitteerr  sshhaallll  bbee  

eeqquuaall  ttoo  tthhee  ppoorrttiioonn  ooff  ccrreeddiitt  aawwaarrddeedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  ssuubbppaarraaggrraapphh  33  bbeellooww..  

33..  IInn  aa  ccrreeddiitt  aarrbbiittrraattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  ssuucchh  rreemmaakkee,,  tthhee  aarrbbiittrraattoorrss  sshhaallll  ddeetteerrmmiinnee  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess::  

((aa))  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  mmaaddee  bbyy  tthhee  wwrriitteerr((ss))  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  mmaatteerriiaall  eexxpprreesssseedd  

aass  aa  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  wwhhoollee;;  aanndd  

((bb))  tthhee  ffoorrmm  ooff  ccrreeddiitt  ttoo  bbee  aaccccoorrddeedd  ssuucchh  wwrriitteerr((ss)),,  wwhhiicchh  ccrreeddiitt  mmaayy  

iinncclluuddee  aa  ccrreeddiitt  iinn  tthhee  nnaattuurree  ooff  aa  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt,,  ssuucchh  aass  

““BBaasseedd  oonn  aa  TTeelleeppllaayy  bbyy..””  

NN..  EEddiitteedd  aanndd  RReewwoorrkkeedd  PPrrooggrraammss  ffoorr  AAuuddiioo--VViissuuaall  UUssee  

IIff  aa  pprrooggrraamm  oorr  cclloosseedd--eenndd  sseerriieess  pprroodduucceedd  uunnddeerr  tthhiiss  oorr  aannyy  pprriioorr  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  

AAggrreeeemmeenntt  iiss  eeddiitteedd  ffoorr  eedduuccaattiioonnaall  ((aauuddiioo--vviissuuaall))  uussee,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  ppaayy  tthhee  

ccrreeddiitteedd  wwrriitteerr((ss))  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  pprrooggrraamm  tthhee  rreeqquuiirreedd  aauuddiioo--vviissuuaall  ppaayymmeenntt  ppuurrssuuaanntt  ttoo  

AArrttiiccllee  VVIIII..CC..    ““EEddiittiinngg””  sshhaallll  bbee  ddeeffiinneedd  aass  sshhoorrtteenniinngg  tthhee  pprrooggrraamm  oorr  sseerriieess  aanndd  aaddddiinngg  

aapppprroopprriiaattee  bbrriiddggiinngg  mmaatteerriiaall  ooff  tteenn  ((1100))  lliinneess  oorr  lleessss  oorr  nneeww  ooppeenniinnggss  aanndd  cclloossiinnggss  

wwiitthhoouutt  cchhaannggiinngg  tthhee  oorriiggiinnaall  ttiittllee,,  ssttoorryy  oorr  tthheemmee..    HHoowweevveerr,,  iiff  ssuucchh  aa  pprrooggrraamm  oorr  

cclloosseedd--eenndd  sseerriieess  iiss  ““rreewwoorrkkeedd””  ((ii..ee..,,  bbyy  cchhaannggiinngg  tthhee  oorrddeerr  ooff//oorr  ccoommbbiinniinngg  sseeggmmeennttss))  

wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  nneeww  mmaatteerriiaall,,  aass  wweellll  aass  eeddiitteedd,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaayy  tthhee  

ccrreeddiitteedd  wwrriitteerr  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  pprrooggrraamm  ttwweennttyy--ffiivvee  ppeerrcceenntt  ((2255%%))  ooff  tthhee  tthheenn--ccuurrrreenntt  

aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  ssttoorryy  aanndd  tteelleeppllaayy  rraattee  ffoorr  tthhee  ttyyppee  aanndd  lleennggtthh  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  

pprrooggrraamm..    TThhiiss  ppaayymmeenntt  sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreedd  aauuddiioo--vviissuuaall  ppaayymmeennttss  



  

  

ppuurrssuuaanntt  ttoo  AArrttiiccllee  VVIIII..CC..    SSuucchh  ppaayymmeennttss  aarree  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aannyy  aauuddiioo--vviissuuaall  ppaayymmeennttss  

wwhhiicchh  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  aauuddiioo--vviissuuaall  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  pprrooggrraamm..    EEaacchh  

ssuucchh  sseeggmmeenntt  ooff  tthhee  eeddiitteedd  aanndd//oorr  rreewwoorrkkeedd  pprrooggrraamm  oorr  cclloosseedd--eenndd  sseerriieess  sshhaallll  nnoott  

eexxcceeeedd  ttwweennttyy  ((2200))  mmiinnuutteess  iinn  lleennggtthh..  

OO..  EEddiitteedd  AAnndd  RReewwoorrkkeedd  PPrrooggrraammss  FFoorr  BBrrooaaddccaasstt  OOnn  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  SSttaattiioonnss  

IIff  aa  pprrooggrraamm  oorr  cclloosseedd--eenndd  sseerriieess  pprroodduucceedd  uunnddeerr  tthhiiss  oorr  aannyy  pprriioorr  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  

AAggrreeeemmeenntt  iiss  ttoo  bbee  eeddiitteedd  ((ii..ee..,,  sshhoorrtteenneedd  aanndd  nnoo  nneeww  mmaatteerriiaall  iiss  aaddddeedd  ootthheerr  tthhaann  

bbrriiddggiinngg  mmaatteerriiaall  ooff  tteenn  ((1100))  lliinneess  oorr  lleessss  oorr  nneeww  ooppeenniinnggss  aanndd  cclloossiinnggss,,  wwiitthhoouutt  cchhaannggiinngg  

tthhee  oorriiggiinnaall  ttiittllee,,  ssttoorryy  oorr  tthheemmee))  ttoo  bbee  bbrrooaaddccaasstt  oonn  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  ssttaattiioonnss  iinn  aa  ttiimmee  

sslloott  sshhoorrtteerr  tthhaann  tthhaatt  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  pprrooggrraamm,,  ssuucchh  aann  eeddiitteedd  pprrooggrraamm  sshhaallll  nnoott  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  aa  ““nneeww””  pprrooggrraamm  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaayy  aannyy  aaddddiittiioonnaall  

ffeeeess  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  uussee..    IIff,,  hhoowweevveerr,,  aa  pprrooggrraamm  oorr  cclloosseedd--eenndd  sseerriieess  pprroodduucceedd  

uunnddeerr  tthhiiss  oorr  aannyy  pprriioorr  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  AAggrreeeemmeenntt  iiss  eeddiitteedd  aanndd  rreewwoorrkkeedd  ((ii..ee..,,  bbyy  

cchhaannggiinngg  tthhee  oorrddeerr  ooff  oorr  ccoommbbiinniinngg  tthhee  sseeggmmeennttss)),,  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  nneeww  mmaatteerriiaall,,  ttoo  bbee  

bbrrooaaddccaasstt  oonn  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  ssttaattiioonnss  aass  aa  ““nneeww””  pprrooggrraamm,,  aass  ddiissttiinngguuiisshheedd  ffrroomm  aa  

rreemmaakkee,,  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  ppaayy  ttoo  tthhee  ccrreeddiitteedd  wwrriitteerr  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  pprrooggrraamm  aann  aammoouunntt  

eeqquuaall  ttoo  ffiiffttyy  ppeerrcceenntt  ((5500%%))  ooff  tthhee  tthheenn--ccuurrrreenntt  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  ffeeee  ffoorr  tthhee  ttyyppee  aanndd  

lleennggtthh  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  pprrooggrraamm..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmaakkee  aallll  

aapppplliiccaabbllee  ppaayymmeennttss  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  ttoo  tthhee  ccrreeddiitteedd  wwrriitteerr  ooff  tthhee  nneeww  

pprrooggrraamm;;  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  iiff  tthhee  wwrriitteerr  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  pprrooggrraamm  iiss  aallssoo  tthhee  wwrriitteerr  ooff  

tthhee  nneeww  mmaatteerriiaall  ffoorr  tthhee  nneeww  pprrooggrraamm,,  tthhee  mmiinniimmuumm  ffeeee  ppaayyaabbllee  ttoo  ssuucchh  wwrriitteerr  sshhaallll  bbee  

lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  mmiinniimmuumm  ffeeee  ffoorr  tthhee  ttyyppee  aanndd  lleennggtthh  ooff  tthhee  nneeww  pprrooggrraamm..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  

aannyy  wwrriitteerr  wwrriitteess  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  

pprroodduuccttiioonn  ooff  aann  eeddiitteedd  aanndd//oorr  rreewwoorrkkeedd  pprrooggrraamm,,  ssuucchh  wwrriittiinngg  sshhaallll  bbee  ccoommppeennssaatteedd  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt..  

PP..  RRaaddiioo  SSiimmuullccaassttss  

IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aa  pprrooggrraamm  ((oorr  ppoorrttiioonnss  tthheerreeooff))  ccoovveerreedd  uunnddeerr  tthhiiss  oorr  aannyy  pprriioorr  PPuubblliicc  

TTeelleevviissiioonn  AAggrreeeemmeenntt  iiss  ssiimmuullccaasstt  oorr  ootthheerrwwiissee  ppllaayyeedd  oonn  ttrraaddiittiioonnaall  aannaalloogg  rraaddiioo  oorr  

ddiiggiittaall  ssaatteelllliittee  rraaddiioo,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  ppaayy  ttoo  tthhee  ccrreeddiitteedd  wwrriitteerr((ss))  ooff  ssuucchh  pprrooggrraamm  

ffiifftteeeenn  ppeerrcceenntt  ((1155%%))  ooff  CCoommppaannyy‟‟ss  ggrroossss  rreecceeiippttss  ddeerriivveedd  tthheerreeffrroomm..    SSiimmuullccaasstt  ddooeess  

nnoott  rreeqquuiirree  ssiimmuullttaanneeoouuss  bbrrooaaddccaasstt  bbuutt  rraatthheerr  jjuusstt  uussee  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  oonn  rraaddiioo..  

VVIIII..  

FFOORREEIIGGNN  TTEELLEEVVIISSIIOONN  AANNDD  AAUUDDIIOO--VVIISSUUAALL  LLIICCEENNSSEESS  

AA..  IInn  tthhee  eevveenntt  aa  pprrooggrraamm  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  iiss  tteelleeccaasstt  iinn  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  wwoorrlldd  

oouuttssiiddee  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  CCaannaaddaa,,
**
  CCoommppaannyy  wwiillll  ppaayy  ttoo  tthhee  wwrriitteerr((ss))  aaddddiittiioonnaall  

ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  ssuucchh  ffoorreeiiggnn  tteelleeccaassttiinngg  aass  ffoolllloowwss::  

11..  IInniittiiaall  ppaayymmeenntt  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  ffiifftteeeenn  ppeerrcceenntt  ((1155%%))  ooff  tthheeiirr  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  

ccoommppeennssaattiioonn,,  ppaayyaabbllee  nnoott  llaatteerr  tthhaann  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  CCoommppaannyy  oobbttaaiinnss  

                                                                                                  
**
  CCaannaaddaa  sshhaallll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ffoorreeiiggnn  tteelleevviissiioonn  wwhheerree  pprrooggrraammss  aarree  lliicceennsseedd  ttoo  CCaannaaddaa..  



  

  

kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ffoorreeiiggnn  tteelleeccaasstt,,  aanndd  iinn  nnoo  eevveenntt  llaatteerr  tthhaann  ssiixx  ((66))  mmoonntthhss  

aafftteerr  tthhee  ffiirrsstt  ffoorreeiiggnn  tteelleeccaasstt;;  

22..  TTeenn  ppeerrcceenntt  ((1100%%))  ooff  tthheeiirr  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  wwhheenn  tthhee  

DDiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  FFoorreeiiggnn  GGrroossss  eexxcceeeeddss  $$77,,000000  ffoorr  oonnee--hhaallff  ((½½))  hhoouurr  pprrooggrraammss,,  

$$1133,,000000  ffoorr  oonnee  ((11))  hhoouurr  pprrooggrraammss,,  oorr  $$1188,,000000  ffoorr  pprrooggrraammss  iinn  eexxcceessss  ooff  oonnee  ((11))  

hhoouurr  iinn  lleennggtthh..    SSuucchh  ppaayymmeenntt  ttoo  bbee  mmaaddee  nnoo  llaatteerr  tthhaann  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  aafftteerr  ssuucchh  

ggrroossss  hhaass  bbeeeenn  ssoo  eexxcceeeeddeedd;;  

33..  TTeenn  ppeerrcceenntt  ((1100%%))  ooff  tthheeiirr  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  wwhheenn  tthhee  

DDiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  FFoorreeiiggnn  GGrroossss  eexxcceeeeddss  $$1100,,000000  ffoorr  oonnee--hhaallff  ((½½))  hhoouurr  pprrooggrraammss,,  

$$1188,,000000  ffoorr  oonnee  ((11))  hhoouurr  pprrooggrraammss,,  oorr  $$2244,,000000  ffoorr  pprrooggrraammss  iinn  eexxcceessss  ooff  oonnee  ((11))  

hhoouurr  iinn  lleennggtthh..    SSuucchh  ppaayymmeenntt  ttoo  bbee  mmaaddee  nnoo  llaatteerr  tthhaann  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  aafftteerr  ssuucchh  

ggrroossss  hhaass  bbeeeenn  ssoo  eexxcceeeeddeedd..  

IIff  tthhee  CCoommppaannyy  ggrraannttss  ffoorreeiiggnn  tteelleeccaasstt  rriigghhttss  aass  ppaarrtt  ooff  aa  ccoo--pprroodduuccttiioonn  aarrrraannggeemmeenntt  

bbeettwweeeenn  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  aannyy  ccoo--pprroodduucceerr  oouuttssiiddee  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  tthhee  ccoo--pprroodduucceerr  

mmaakkeess  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ffoorr  wwhhiicchh  ffoorreeiiggnn  tteelleeccaasstt  rriigghhttss  aarree  ttoo  

bbee  ggrraanntteedd,,  ppaayymmeenntt  ttoo  tthhee  wwrriitteerr((ss))  ooff  tthhiirrttyy--ffiivvee  ppeerrcceenntt  ((3355%%))  ooff  tthhee  aapppplliiccaabbllee  

mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  sshhaallll  bbee  ppaayyaabbllee  nnoo  llaatteerr  tthhaann  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ffoolllloowwiinngg  tthhee  

iinniittiiaall  ddoommeessttiicc  bbrrooaaddccaasstt  ooff  tthhee  pprrooggrraamm..  

44..  AAfftteerr  tthhee  wwrriitteerr((ss))  hhaass  rreecceeiivveedd  aa  ttoottaall  ooff  tthhiirrttyy--ffiivvee  ppeerrcceenntt  ((3355%%))  ooff  tthheeiirr  

aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aannyy  pprrooggrraamm,,  aallll  ccrreeddiitteedd  

wwrriitteerrss  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  oonnee  aanndd  ttwwoo--tteenntthhss  ppeerrcceenntt  ((11..22%%))  ooff  tthhee  

DDiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  FFoorreeiiggnn  GGrroossss  iinn  eexxcceessss  ooff::  

((aa))  $$336655,,000000  iinn  DDiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  FFoorreeiiggnn  GGrroossss  ffoorr  oonnee--hhaallff  ((½½))  hhoouurr  pprrooggrraammss;;    

((bb))  $$773300,,000000  iinn  DDiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  FFoorreeiiggnn  GGrroossss  ffoorr  oonnee  ((11))  hhoouurr  pprrooggrraammss;;  

((cc))  $$11,,886600,,000000  iinn  DDiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  FFoorreeiiggnn  GGrroossss  ffoorr  pprrooggrraammss  mmoorree  tthhaann  oonnee  ((11))  

hhoouurr  iinn  lleennggtthh  bbuutt  nnoott  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ((22))  hhoouurrss  iinn  lleennggtthh;;  

((dd))  $$33,,112200,,000000  iinn  DDiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  FFoorreeiiggnn  GGrroossss  ffoorr  pprrooggrraammss  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ((22))  

hhoouurrss  iinn  lleennggtthh  bbuutt  nnoott  mmoorree  tthhaann  tthhrreeee  ((33))  hhoouurrss  iinn  lleennggtthh;;  

((ee))  $$44,,117700,,000000  iinn  DDiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  FFoorreeiiggnn  GGrroossss  ffoorr  pprrooggrraammss  mmoorree  tthhaann  tthhrreeee  

((33))  hhoouurrss  iinn  lleennggtthh  bbuutt  nnoott  mmoorree  tthhaann  ffoouurr  ((44))  hhoouurrss  iinn  lleennggtthh;;  

((ff))  $$55,,221100,,000000  iinn  DDiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  FFoorreeiiggnn  GGrroossss  ffoorr  pprrooggrraammss  mmoorree  tthhaann  ffoouurr  ((44))  

hhoouurrss  iinn  lleennggtthh  bbuutt  nnoott  mmoorree  tthhaann  ffiivvee  ((55))  hhoouurrss  iinn  lleennggtthh;;  

((gg))  $$66,,225500,,000000  iinn  DDiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  FFoorreeiiggnn  GGrroossss  ffoorr  pprrooggrraammss  mmoorree  tthhaann  ffiivvee  ((55))  

hhoouurrss  iinn  lleennggtthh  bbuutt  nnoott  mmoorree  tthhaann  ssiixx  ((66))  hhoouurrss  iinn  lleennggtthh;;  aanndd  

((hh))  ffoorr  pprrooggrraammss  iinn  eexxcceessss  ooff  ssiixx  ((66))  hhoouurrss,,  tthhee  aabboovvee  aapppplliiccaabbllee  tthhrreesshhoollddss  

wwiillll  iinnccrreeaassee  pprrooppoorrttiioonnaatteellyy;;  



  

  

FFoorr  pprrooggrraammss  ooff  tthhee  ttyyppeess  ccoovveerreedd  iinn  AAppppeennddiixx  AA  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA,,  tthhee  oonnee  aanndd  ttwwoo--

tteenntthhss  ppeerrcceenntt  ((11..22%%))  ppaayymmeenntt  sshhaallll  bbee  ttrriiggggeerreedd  wwhheenn  tthhee  DDiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  FFoorreeiiggnn  GGrroossss  

eeqquuaallss  ffiiffttyy  ppeerrcceenntt  ((5500%%))  ooff  tthhee  aammoouunnttss  sseett  ffoorrtthh  iinn  ssuubbppaarraaggrraapphhss  ((aa))  tthhrroouugghh  ((hh)),,  

aabboovvee,,  aass  aapppplliiccaabbllee..  

FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  ssuubbppaarraaggrraapphh  44,,  DDiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  FFoorreeiiggnn  GGrroossss  sshhaallll  iinncclluuddee  aabbssoolluuttee  

ggrroossss  iinnccoommee  rreeaalliizzeedd  bbyy  tthhee  ddiissttrriibbuuttoorr  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ffoorreeiiggnn  tteelleeccaassttiinngg  aanndd  eexxhhiibbiittiioonn  

oonn  ffoorreeiiggnn  bbaassiicc  ccaabbllee..  

PPaayymmeenntt  ooff  tthhee  tthhiirrttyy--ffiivvee  ppeerrcceenntt  ((3355%%))  ooff  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  uunnddeerr  tthhiiss  ffoorreeiiggnn  

tteelleeccaassttiinngg  ffoorrmmuullaa  ccoonnssttiittuutteess  ppaayymmeenntt  ffoorr  ffoorreeiiggnn  bbaassiicc  ccaabbllee;;  pprroovviiddeedd  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  

ffoorreeiiggnn  bbaassiicc  ccaabbllee  rreecceeiippttss  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  ““DDiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  FFoorreeiiggnn  GGrroossss””  ffoorr  ppuurrppoosseess  ooff  

rreeaacchhiinngg  tthhee  tthhrreesshhoollddss  iinn  aanndd  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  aammoouunntt  tthhee  ccrreeddiitteedd  wwrriitteerr((ss))  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  

ppuurrssuuaanntt  ttoo  ssuubbppaarraaggrraapphhss  ((aa))  tthhrroouugghh  ((hh))  aabboovvee..  

TThhee  wwrriitteerr((ss))  sshhaallll  rreecceeiivvee  ssuucchh  aaddddiittiioonnaall  mmoonniieess  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  ppaayymmeenntt  pprroovviissiioonnss  ooff  

AArrttiiccllee  5511..CC  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA,,  eexxcceepptt  ppaayymmeenntt  aanndd  rreeppoorrttiinngg  sshhaallll  bbee  dduuee  wwiitthhiinn  ssiixxttyy  

((6600))  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  cclloossee  ooff  tthhee  sseeccoonndd  aanndd  ffoouurrtthh  ccaalleennddaarr  qquuaarrtteerrss  ooff  eeaacchh  yyeeaarr  iinn  wwhhiicchh  

tthhee  CCoommppaannyy  rreecceeiivveess  DDiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  FFoorreeiiggnn  GGrroossss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm..  

BB..  IInn  tthhee  eevveenntt  CCoommppaannyy  lliicceennsseess  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  aanndd//oorr  pprrooggrraammss  oonn  tteelleevviissiioonn  oouuttssiiddee  ooff  

tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  iinn  eexxcchhaannggee  ffoorr  ootthheerr  pprrooggrraammss  aanndd//oorr  mmaatteerriiaall,,  CCoommppaannyy  sshhaallll  bbee  

ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  rreecceeiivveedd  ggrroossss  rreecceeiippttss  ffoorr  ssuucchh  lliicceennssiinngg  iinn  aa  ssuumm  nnoott  lleessss  tthhaann  tthhee  

llaarrggeesstt  ssuumm  rreecceeiivveedd  ffoorr  tthhee  lliicceennssiinngg  ooff  aa  pprrooggrraamm  ooff  eeqquuaall  oorr  ssiimmiillaarr  pprroommiinneennccee  aanndd  

qquuaalliittyy  wwiitthhiinn  tthhee  pprreecceeddiinngg  ttwweellvvee  ((1122))  mmoonntthh  ppeerriioodd  oorr  iiff  tthheerree  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aannyy  ssuucchh  

pprreevviioouuss  lliicceennssiinngg  dduurriinngg  ssuucchh  ppeerriioodd  tthheenn  iinn  aann  aammoouunntt  mmuuttuuaallllyy  aaggrreeeedd  ttoo  bbyy  tthhee  WWGGAA  

aanndd  tthhee  wwrriitteerr..    IInn  tthhee  eevveenntt  nnoo  aaggrreeeemmeenntt  iiss  rreeaacchheedd  oonn  tthhee  ggrroossss  rreecceeiippttss  ffoorr  aann  

eexxcchhaannggee  pprrooggrraamm,,  tthhee  mmaatttteerr  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aarrbbiittrraattiioonn..  

CC..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  aauuddiioo--vviissuuaall  rriigghhttss,,  CCoommppaannyy  wwiillll  ppaayy  ttoo  tthhee  wwrriitteerr((ss))  aann  

aammoouunntt  eeqquuaall  ttoo  ffiifftteeeenn  ppeerrcceenntt  ((1155%%))  ooff  CCoommppaannyy‟‟ss  ““ggrroossss  rreecceeiippttss””  ffrroomm  tthhee  lliicceennssiinngg  

ooff  ssuucchh  aauuddiioo--vviissuuaall  rriigghhttss..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  hheerreeooff,,  ““aauuddiioo--vviissuuaall  rriigghhttss””  sshhaallll  iinncclluuddee  

tthhee  rriigghhtt  ttoo  eexxhhiibbiitt  oorr  ddiissttrriibbuuttee,,  oorr  ccaauussee  ootthheerrss  ttoo  eexxhhiibbiitt  oorr  ddiissttrriibbuuttee,,  pprrooggrraammss  ffoorr  nnoonn--

tthheeaattrriiccaall  eexxhhiibbiittiioonn  ((ii..ee..,,  wwhheerree  nnoo  aaddmmiissssiioonn  oorr  ssuubbssccrriippttiioonnss  ffeeeess  aarree  cchhaarrggeedd))  iinn  

sscchhoooollss,,  ccoolllleeggeess,,  cchhuurrcchheess,,  lliibbrraarriieess  aanndd  ssiimmiillaarr  iinnssttiittuuttiioonnss,,  oorr  ttoo  ootthheerr  iinnssttiittuuttiioonnss,,  oorr  

eennttiittiieess  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonnaall  oorr  eedduuccaattiioonnaall  ppuurrppoosseess  wwiitthhiinn  aa  ccoonnffiinneedd  vviieewwiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  

ffoorr  ffiillmm,,  ffiillmmssttrriipp  aaddaappttaattiioonn,,  vviiddeeoottaappee,,  vviiddeeooddiisscc,,  vviiddeeooccaasssseettttee  oorr  ccaarrttrriiddggee  oorr  bbyy  ootthheerr  

aauuddiioo--vviissuuaall  ddeevviiccee  oorr  ssyysstteemm  nnooww  oorr  hheerreeaafftteerr  ddeevveellooppeedd..  

DD..  TThhee  tteerrmm  ““GGrroossss  RReecceeiippttss””  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  SSeeccttiioonnss  AA,,  BB  aanndd  CC  ooff  tthhiiss  AArrttiiccllee  VVIIII  sshhaallll  

mmeeaann  tthhee  ttoottaall  mmoonniieess  aaccttuuaallllyy  ppaaiidd  ttoo  aanndd  rreecceeiivveedd  bbyy  CCoommppaannyy  ffrroomm  ffoorreeiiggnn  

bbrrooaaddccaassttiinngg  aanndd//oorr  aauuddiioo--vviissuuaall  lliicceennsseess..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  CCoommppaannyy  aaccttss  aass  ddiissttrriibbuuttoorr  

aanndd  ppeerrffoorrmmss  aallll  ffuunnccttiioonnss  uussuuaallllyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  aa  pprrooggrraamm,,  tthheenn  tthhee  

““ggrroossss  rreecceeiippttss””  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  SSeeccttiioonnss  AA,,  BB  aanndd  CC  ooff  tthhiiss  AArrttiiccllee  VVIIII  sshhaallll  mmeeaann  tthhee  

bbaallaannccee  ooff  CCoommppaannyy‟‟ss  ggrroossss  rreecceeiippttss  aafftteerr  ddeedduuccttiinngg  aann  aarrbbiittrraarryy  ttwweennttyy--ffiivvee  ppeerrcceenntt  

((2255%%))  ooff  ssuucchh  ggrroossss  ffoorr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ffeeeess  aanndd  eexxppeennsseess..  



  

  

EE..  AAuuddiioo--vviissuuaall  ppaayymmeennttss  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  tthhiiss  AArrttiiccllee  VVIIII  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  ccrreeddiitteedd  wwrriitteerrss  

bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  wwrriittiinngg  ccrreeddiitt..  

FF..  EExxcceepptt  aass  ootthheerrwwiissee  pprroovviiddeedd  iinn  ppaarraaggrraapphh  AA,,  ppaayymmeenntt  sshhaallll  bbee  mmaaddee  qquuaarrtteerrllyy,,  aanndd  sshhaallll  

bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  GGuuiilldd  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  wwrriitteerr  nnoott  llaatteerr  tthhaann  ssiixxttyy  ((6600))  ddaayyss  ffoolllloowwiinngg  tthhee  

eenndd  ooff  eeaacchh  qquuaarrtteerr..    AA  rreeppoorrtt  sshhoowwiinngg  tthhee  ccoommpplleettee  ggrroossss  rreecceeiippttss  aanndd  ssoouurrccee  ooff  aallll  

lliicceennssiinngg  sshhaallll  aaccccoommppaannyy  tthhee  ppaayymmeennttss..    TThhee  CCoommppaannyy  mmuusstt  aaddvviissee  tthhee  GGuuiilldd  iinn  wwrriittiinngg  

wwiitthhiinn  tthhee  ttiimmee  ppeerriioodd  ssppeecciiffiieedd  hheerreeiinn  tthhaatt  nnoo  rreevveennuuee  hhaass  bbeeeenn  rreecceeiivveedd  iinn  tthhaatt  qquuaarrtteerr  

oorr  tthhaatt  rreeppoorrttss  hhaavvee  nnoott  yyeett  bbeeeenn  mmaaddee  bbyy  tthhee  ddiissttrriibbuuttoorr..  

VVIIIIII..  

TTRRAANNSSPPOORRTTAATTIIOONN  

WWrriitteerrss  sshhaallll  rreecceeiivvee  bbuussiinneessss  ccllaassss  aaiirr  ffaarree,,  aaddddiittiioonnaall  nneecceessssaarryy  ggrroouunndd  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  ffiirrsstt  

ccllaassss  hhootteell  aanndd  lliivviinngg  eexxppeennsseess  ooff  aa  $$113300  ppeerr  ddiieemm  ffoorr  aannyy  ttrraavveell  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy..    IInn  

tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  pprroodduucceerr,,  pprroodduucceerr  aanndd  ddiirreeccttoorr  hhaavvee  iinn  aallll  iinnssttaanncceess  wwiitthhiinn  aa  tthhrreeee  

((33))  mmoonntthh  ppeerriioodd  fflloowwnn  aatt  aa  lleesssseerr  ccllaassss  wwhheenn  ffllyyiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonnttiinneennttaall  UUnniitteedd  SSttaatteess  oonn  

bbuussiinneessss  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt,,  wwrriitteerrss  mmaayy  rreecceeiivvee  aaiirr  ffaarree  aatt  ssuucchh  lleesssseerr  ccllaassss..  

IIXX..  

SSPPEECCIIAALL  PPRROOVVIISSIIOONNSS  

AA..  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  pprrooggrraammss  hheerreeuunnddeerr::  

11..  FFoorr  pprroodduucceedd  mmaatteerriiaallss  aanndd  aapppplliiccaabbllee  oonnllyy  ttoo  oorriiggiinnaall  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  iinntteennddeedd  

ffoorr  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  aa  ““ddrraammaa””  pprrooggrraamm,,  tthhee  CCoommppaannyy  aaggrreeeess  tthhaatt  aannyy  rreevviissiioonnss,,  

rreewwrriitteess,,  ppoolliisshheess  aanndd//oorr  aannyy  cchhaannggeess  iitt  mmaayy  rreeqquuiirree  sshhaallll  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  oonnllyy  

bbyy  tthhee  wwrriitteerr  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall..  

TThhee  tteerrmm  ““oorriiggiinnaall  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall””  sshhaallll  mmeeaann  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  

oowwnneedd  bbyy  oorr  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  wwrriitteerr  nnoott  bbaasseedd  oonn  aannyy  mmaatteerriiaall  wwrriitttteenn  bbyy  aannootthheerr  

aanndd//oorr  tthhee  pprroodduucctt  ooff  tthhee  wwrriittiinngg  sseerrvviicceess  rreennddeerreedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeee  ((wwrriitteerr))  uuppoonn  

tthhee  ssppeecciiffiicc  aassssiiggnnmmeenntt  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  ffuurrnniisshh  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  nnoott  bbaasseedd  oonn  

aannyy  mmaatteerriiaall  wwrriitttteenn  bbyy  aannootthheerr..    SSttoorriieess,,  tteelleeppllaayyss  ((tteelleessccrriippttss))  bbaasseedd  uuppoonn  

mmaatteerriiaall  iinn  tthhee  ppuubblliicc  ddoommaaiinn  sshhaallll  nnoonneetthheelleessss  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  ““oorriiggiinnaall  lliitteerraarryy  

mmaatteerriiaall..””    NNeevveerrtthheelleessss,,  CCoommppaannyy  mmaayy  aassssiiggnn  ootthheerr  wwrriitteerrss  ttoo  wwrriittee  ssttoorriieess,,  

tteelleeppllaayyss  ((tteelleessccrriipptt))  bbaasseedd  oonn  ssuucchh  mmaatteerriiaall  iinn  tthhee  ppuubblliicc  ddoommaaiinn..  

22..  IIff  CCoommppaannyy  sshhaallll  ddeessiirree  ttoo  rreevviissee  tthhee  ffiinnaall  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  ootthheerr  tthhaann  oorriiggiinnaall  

ddrraammaa  wwhhiicchh  iiss  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  ssuubbppaarraaggrraapphh  11,,  aafftteerr  ddeelliivveerryy,,  iitt  sshhaallll  ggiivvee  tthhee  

wwrriitteerr  ffiirrsstt  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  mmaakkee  ssuucchh  rreevviissiioonn..  

33..  CCoommppaannyy  sshhaallll  ggiivvee  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  wwrriitteerr  ssuuffffiicciieennttllyy  iinn  aaddvvaannccee  ooff  aallll  rreehheeaarrssaall  

ddaatteess  aanndd  sscchheedduullee  ddaatteess  ffoorr  pprroodduuccttiioonn  ssoo  aass  ttoo  eennaabbllee  tthhee  wwrriitteerr  ttoo  bbee  pprreesseenntt,,  iiff  

tthhee  wwrriitteerr  ssoo  ddeessiirreess,,  dduurriinngg  rreehheeaarrssaall  aanndd  pprroodduuccttiioonn..  

44..  CCoommppaannyy  sshhaallll  ccoonnssuulltt  wwiitthh  tthhee  wwrriitteerr  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh  aass  ttoo  ddeecciissiioonnss  rreeggaarrddiinngg  

ccaassttiinngg  ooff  pprriinncciippaall  ppeerrffoorrmmeerrss  aanndd  cchhooiiccee  ooff  pprriinncciippaall  llooccaallee  aanndd  ddiirreeccttoorr..  



  

  

55..  WWrriitteerr  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  vviieeww  ddaaiilliieess;;  ttoo  sseeee  bbootthh  tthhee  rroouugghh  aanndd  ffiinnaall  ccuuttss..    TThhee  

wwrriitteerr  sshhaallll  hhaavvee  rreeaassoonnaabbllee  aacccceessss  ttoo  tthhee  ddiirreeccttoorr  ffoorr  ccoonnssuullttaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  

iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  wwrriitteerr‟‟ss  wwoorrkk  aanndd  sshhaallll  bbee  ffrreeee  ttoo  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  

ddiirreeccttoorr  oonn  aannyy  mmaatttteerr  rreellaattiinngg  ttoo  hhiiss//hheerr  ssccrriipptt..  

66..  TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  pprroommppttllyy  aatt  tthhee  cclloossee  ooff  pprroodduuccttiioonn  pprroovviiddee  tthhee  wwrriitteerr  wwiitthh  

ttwwoo  ((22))  ccooppiieess  ooff  tthhee  sshhoooottiinngg  ssccrriipptt  aanndd  aa  tthhrreeee--qquuaarrtteerrss  ((¾¾))  iinncchh  vviiddeeoottaappee  ooff  tthhee  

pprrooggrraamm  wwiitthh  ccrreeddiittss  aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  GGuuiilldd..  

77..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  llaanngguuaaggee  ooff  AArrttiiccllee  11..CC..11..aa((22))((bb)),,  ((dd))  aanndd  ((ff))  ooff  tthhee  22000088  

MMBBAA,,  tthhee  wwrriitteerr  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rriigghhttss::  

((aa))  IIff  aannyy  cchhaannggeess  aarree  ttoo  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  pprriioorr  ttoo  pprriinncciippaall  

pphhoottooggrraapphhyy  ((pprree--pprroodduuccttiioonn)),,  ssuucchh  cchhaannggeess  wwiillll  bbee  mmaaddee  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  

wwiitthh  tthhee  wwrriitteerr  iiff  tthhee  wwrriitteerr  iiss  pprreesseenntt  aatt  tthhee  pprree--pprroodduuccttiioonn  ssiittuuss,,  oorr  iiss  

aavvaaiillaabbllee  bbyy  tteelleepphhoonnee..  

((bb))  IIff  aannyy  cchhaannggeess  aarree  ttoo  bbee  mmaaddee  dduurriinngg  pprriinncciippaall  pphhoottooggrraapphhyy,,  tthhee  wwrriitteerr  

wwiillll  bbee  ggiivveenn  tthhee  ffiirrsstt  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  mmaakkee  ssuucchh  cchhaannggeess  iiff  tthhee  wwrriitteerr  iiss  

pprreesseenntt  aatt  tthhee  pprriinncciippaall  pphhoottooggrraapphhyy  ssiittuuss,,  oorr  iiss  aavvaaiillaabbllee  bbyy  tteelleepphhoonnee  

ssuubbjjeecctt  ttoo  pprroodduuccttiioonn  eexxiiggeenncciieess..  

((cc))  IIff  aannyy  cchhaannggeess  aarree  ttoo  bbee  mmaaddee  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  pprriinncciippaall  pphhoottooggrraapphhyy  aanndd  

pprriioorr  ttoo  bbrrooaaddccaasstt  ((ppoosstt--pprroodduuccttiioonn)),,  ssuucchh  cchhaannggeess  wwiillll  bbee  mmaaddee  iinn  

ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  wwrriitteerr  iiff  tthhee  wwrriitteerr  iiss  pprreesseenntt  aatt  tthhee  ppoosstt--pprroodduuccttiioonn  

ssiittuuss,,  oorr  iiss  aavvaaiillaabbllee  bbyy  tteelleepphhoonnee..  

88..  TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  pprroovviiddee  tthhee  wwrriitteerr  ooff  ccoovveerreedd  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  wwiitthh  aa  ccooppyy  ooff  

aannyy  ssyynnooppsseess//ccrriittiiqquueess  ooff  hhiiss//hheerr  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  ttoo  bbee  cciirrccuullaatteedd  ttoo  ppeerrssoonnss  

oouuttssiiddee  tthhee  CCoommppaannyy  pprriioorr  ttoo  cciirrccuullaattiioonn  tthheerreeooff..  

BB..  TThhee  GGuuiilldd  rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  cceerrttaaiinn  pprrooggrraammss  wwiillll  bbee  pprroodduucceedd  uunnddeerr  ssoo--ccaalllleedd  ““EESSAAAA””  

ggrraannttss  oorr  ssiimmiillaarr  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeennccyy  ggrraannttss  wwhhiicchh  rreeqquuiirree  lliicceennsseess  ooff  ggrreeaatteerr  dduurraattiioonn  

aanndd//oorr  wwiiddeerr  ssccooppee  tthhaann  ppeerrmmiitttteedd  uunnddeerr  AArrttiicclleess  VVII  aanndd  VVIIII  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt..    WWiitthh  

rreessppeecctt  ttoo  pprrooggrraammss  pprroodduucceedd  uunnddeerr  ssuucchh  ggrraannttss,,  aanndd  uuppoonn  ppaayymmeenntt  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  ttwwoo  

hhuunnddrreedd  ppeerrcceenntt  ((220000%%))  ooff  tthhee  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn,,  CCoommppaannyy  sshhaallll  hhaavvee  

aaccqquuiirreedd  oonnllyy  tthhee  mmiinniimmuumm  lliicceennssee  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  ssuucchh  ggrraanntt..  

WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ssuucchh  ggrraannttss,,  tthhee  GGuuiilldd  iiss  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  ccooppiieess  ooff  aallll  ccoonnttrraaccttss  

bbeettwweeeenn  CCoommppaannyy  aanndd  tthhee  ggrraannttiinngg  aaggeennccyy  pprriioorr  ttoo  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ooff  aa  wwrriitteerr  oorr  wwrriitteerrss  

oonn  tthhee  pprroojjeecctt..  

XX..  

MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  MMBBAA  

AA..  SSeeccttiioonnss  CC..33..  aanndd  44..  ooff  AArrttiiccllee  II  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA  aarree  aammeennddeedd  aass  ffoolllloowwss::  



  

  

FFoorr  ddooccuummeennttaarryy  aanndd  ppuubblliicc  aaffffaaiirrss  pprrooggrraammss,,  tthhee  tteerrmm  ““rreewwrriittee””  mmeeaannss  tthhee  wwrriittiinngg  ooff  

ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaannggeess  iinn  nnaarrrraattiioonn  oorr  ssttrruuccttuurree  oorr  tthhee  iinnsseerrttiioonn  ooff  ssiiggnniiffiiccaanntt  nneeww  mmaatteerriiaall..    

FFoorr  ddooccuummeennttaarryy  aanndd  ppuubblliicc  aaffffaaiirrss  pprrooggrraammss,,  tthhee  tteerrmm  ““ppoolliisshh””  mmeeaannss  tthhee  wwrriittiinngg  ooff  

cchhaannggeess  iinn  tthhee  nnaarrrraattiioonn  oorr  ssttrruuccttuurree  aanndd  tthhee  iinnsseerrttiioonn  ooff  nneeww  mmaatteerriiaall,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  

iinncclluuddee  rreewwrriittee..  

BB..  SSeeccttiioonn  AA..11..  ooff  AArrttiiccllee  IIIIII  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA  iiss  aammeennddeedd  aass  ffoolllloowwss::  

CCoommppaannyy  eeaacchh  wweeeekk  sshhaallll  sseenndd  tthhee  GGuuiilldd  aa  lliisstt  ooff  tthhee  nnaammeess  ooff  wwrriitteerrss  iinn  tthhee  eemmppllooyy  ooff  aa  

CCoommppaannyy,,  aanndd//oorr  tthhee  nnaammeess  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  wwrriitteerrss  ffrroomm  wwhhoomm  pprreevviioouussllyy  uunneexxppllooiitteedd  

lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  hhaass  bbeeeenn  ppuurrcchhaasseedd,,  oorr  wwiitthh  wwhhoomm  ooppttiioonn  aaggrreeeemmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  

ccoonncclluuddeedd,,  oorr  ooppttiioonn  aaggrreeeemmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  eexxeerrcciisseedd  aatt  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  pprreecceeddiinngg  

wweeeekk..    CCooppiieess  ooff  ssuucchh  lliisstt  sshhaallll  bbee  mmaaiilleedd  ccoonnccuurrrreennttllyy  ttoo  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  

EEaasstt,,  IInncc..,,  225500  HHuuddssoonn  SSttrreeeett,,  NNeeww  YYoorrkk,,  NNeeww  YYoorrkk    1100001133  aanndd  ttoo  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  

AAmmeerriiccaa,,  WWeesstt,,  IInncc..,,  77000000  WWeesstt  TThhiirrdd  SSttrreeeett,,  LLooss  AAnnggeelleess,,  CCaalliiffoorrnniiaa    9900004488..    TThhee  

CCoommppaannyy  eeaacchh  wweeeekk  sshhaallll  aallssoo  sseenndd  tthhee  wwrriitteerr  aanndd  tthhee  GGuuiilldd  aa  nnoottiiccee  ooff  eemmppllooyymmeenntt  ffoorr  

eeaacchh  ffrreeeellaannccee  wwrriitteerr,,  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  eemmppllooyyeedd  ffoorr  eeppiissooddiicc  sseerriieess  ffoorr  wwhhoomm  aa  ddeeaall  wwaass  

mmaaddee  dduurriinngg  tthhee  pprreecceeddiinngg  wweeeekk..    CCooppiieess  ooff  ssuucchh  lliissttss  sshhaallll  bbee  mmaaiilleedd  ccoonnccuurrrreennttllyy  ttoo  tthhee  

WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..,,  aanndd  ttoo  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  WWeesstt,,  IInncc..  aatt  

tthhee  aaddddrreesssseess  sseett  ffoorrtthh  aabboovvee..  

CC..  SSeeccttiioonn  AA..33..  ooff  AArrttiiccllee  1111  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA  iiss  ddeelleetteedd  aanndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssuubbssttiittuutteedd  

tthheerreeffoorr::  

NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy  sshhaallll  bbee  tthhee  ssiittuuss  ooff  aallll  ggrriieevvaannccee  aanndd  aarrbbiittrraattiioonn  pprroocceeeeddiinnggss..  

DD..  SSeeccttiioonn  AA..66..bb..  ooff  AArrttiiccllee  1111  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA  iiss  aammeennddeedd  aass  ffoolllloowwss::  

AAllll  nnoottiicceess  sseenntt  bbyy  tthhee  GGuuiilldd  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  aaddddrreessss  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  

tthhee  CCoommppaannyy  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  GGuuiilldd  aatt  tthhee  ttiimmee  tthhee  CCoommppaannyy  bbeeccoommeess  ssiiggnnaattoorryy  ttoo  tthhee  

AAggrreeeemmeenntt..    SShhoouulldd  CCoommppaannyy  cchhaannggee  iittss  aaddddrreessss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  rreecceeiivviinngg  nnoottiicceess  ooff  

ggrriieevvaannccee  aanndd  aarrbbiittrraattiioonn,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  nnoottiiffyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  WWrriitteerrss  

GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..  aanndd  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  

WWeesstt,,  IInncc..  ooff  ssuucchh  nneeww  aaddddrreessss,,  wwhhiicchh  sshhaallll  tthheenn  bbee  ssuubbssttiittuutteedd  ffoorr  tthhee  pprriioorr  aaddddrreessss..  

EE..  SSeeccttiioonn  BB..11..aa..  ooff  AArrttiiccllee  1111  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA  iiss  aammeennddeedd  bbyy  aaddddiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aass  tthhee  

llaasstt  sseenntteennccee::  

TThhee  ””SStteepp  OOnnee  --  IInnffoorrmmaall  CCoonnffeerreennccee””  pprroocceedduurree  mmaayy  bbee  wwaaiivveedd  bbyy  aaggrreeeemmeenntt  ooff  tthhee  

ppaarrttiieess..  

FF..  SSeeccttiioonn  BB..22..dd..  ooff  AArrttiiccllee  1111  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA  iiss  aammeennddeedd  bbyy  aaddddiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aass  tthhee  

llaasstt  sseenntteennccee::  

IIff  tthhee  ppaarrttiieess  eelleecctt  ttoo  wwaaiivvee  tthhee  SStteepp  TTwwoo  pprroocceedduurree,,  eeiitthheerr  ppaarrttyy  mmaayy  ssuubbmmiitt  ssuucchh  

mmaatttteerr  ttoo  aarrbbiittrraattiioonn  wwiitthhoouutt  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ffoorrttyy--ffiivvee  ((4455))  ddaayy  ppeerriioodd  pprreessccrriibbeedd  iinn  

tthhiiss  ssuubbsseeccttiioonn  dd..  



  

  

GG..  AArrttiiccllee  4411  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA  iiss  aammeennddeedd  aass  ffoolllloowwss::  

AAllll  nnoottiicceess  wwhhiicchh  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  rreeqquuiirreedd  oorr  mmaayy  ddeessiirree  ttoo  sseerrvvee  uuppoonn  aa  wwrriitteerr,,  aa  

ccllaaiimmaanntt,,  oorr  tthhee  GGuuiilldd,,  uunnddeerr  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  sshhaallll  bbee  aaddddrreesssseedd  ttoo  ssuucchh  

wwrriitteerr,,  ccllaaiimmaanntt,,  oorr  tthhee  GGuuiilldd,,  iinn  ccaarree  ooff  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..,,  iinn  tthhee  

eevveenntt  tthhaatt  tthhee  wwrriitteerr  oorr  ccllaaiimmaanntt  iiss  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..  

oorr  tthhee  GGuuiilldd  iinnvvoollvveedd  iiss  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..,,  oorr  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  

AAmmeerriiccaa,,  WWeesstt,,  IInncc..,,  iinn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  wwrriitteerr  oorr  ccllaaiimmaanntt  iiss  aa  mmeemmbbeerr  ooff  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  

ooff  AAmmeerriiccaa,,  WWeesstt,,  IInncc..,,  oorr  tthhee  GGuuiilldd  iinnvvoollvveedd  iiss  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  WWeesstt,,  IInncc..    

DDuupplliiccaattee  ccoonnccuurrrreenntt  nnoottiicceess  sshhaallll  bbee  sseenntt  ttoo  bbootthh  GGuuiillddss  uunnlleessss  tthhee  mmaatttteerr  hhaass  bbeeeenn  

aaccttiivveellyy  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  oonnee  GGuuiilldd..    AAllll  nnoottiicceess  wwhhiicchh  aa  wwrriitteerr,,  aa  ccllaaiimmaanntt,,  oorr  tthhee  GGuuiilldd  iiss  

rreeqquuiirreedd  ttoo,,  oorr  mmaayy  ddeessiirree  ttoo,,  sseerrvvee  uuppoonn  tthhee  CCoommppaannyy,,  uunnddeerr  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  

AAggrreeeemmeenntt,,  sshhaallll  bbee  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  aatt  iittss  hheeaaddqquuaarrtteerrss..    SSuucchh  nnoottiicceess  mmaayy  

bbee  sseerrvveedd  bbyy  rreeggiisstteerreedd  mmaaiill  oorr  tteelleeggrraamm..    AAnnyy  nnoottiiccee  ssoo  mmaaiilleedd,,  ppoossttaaggee  pprreeppaaiidd,,  sshhaallll  bbee  

ccoonncclluussiivveellyy  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  rreecceeiivveedd  oonn  tthhee  sseeccoonndd  ddaayy  ffoolllloowwiinngg  ddeeppoossiitt  iiff  ppoosstteedd  

wwiitthhiinn  tthhee  SSttaattee  ooff  NNeeww  YYoorrkk,,  oorr  oonn  tthhee  ffiifftthh  ddaayy  ffoolllloowwiinngg  ssuucchh  ddeeppoossiitt  iiff  ppoosstteedd  ffrroomm  aa  

ppllaaccee  oouuttssiiddee  tthhee  SSttaattee  ooff  NNeeww  YYoorrkk  bbuutt  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonnttiinneennttaall  UUnniitteedd  SSttaatteess  oorr  oonn  tthhee  

tteenntthh  ddaayy  ffoolllloowwiinngg  ssuucchh  ddeeppoossiitt  iiff  ppoosstteedd  ffrroomm  aa  ppllaaccee  oouuttssiiddee  tthhee  ccoonnttiinneennttaall  UUnniitteedd  

SSttaatteess..    AAnnyy  nnoottiiccee  ddeelliivveerreedd  ttoo  aa  tteelleeggrraapphh  ooffffiiccee,,  ttoollll  pprreeppaaiidd,,  sshhaallll  bbee  ccoonncclluussiivveellyy  

ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  rreecceeiivveedd  uuppoonn  tthhee  ddaayy  ffoolllloowwiinngg  ssuucchh  ddeelliivveerryy..    NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  

tthhee  ffoorreeggooiinngg  tthheerree  sshhaallll  bbee  nnoo  pprreessuummppttiioonnss  ooff  rreecceeiipptt  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  aannyy  ssttrriikkee  oorr  

wwoorrkk  ssttooppppaaggee  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteedd  mmaaiill  ssyysstteemm..  

XXII..  

PPRROOGGRRAAMM  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

AA  ccoommmmiitttteeee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ffoouurr  ((44))  ppeerrssoonnss,,  ttwwoo  ((22))  ooff  wwhhoomm  sshhaallll  bbee  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  WWGGAA  aanndd  

ttwwoo  ((22))  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy,,  sshhaallll  mmeeeett  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aannyy  ddiissppuuttee  aarriissiinngg  uunnddeerr  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  wwiitthh  

rreessppeecctt  ttoo  wwhheetthheerr  ssppeecciiffiicc  pprrooggrraammss  qquuaalliiffyy  ffoorr  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  aass  ““ssppeecciiaall  iinntteerreesstt,,””  ““nneewwss,,””  oorr  

““cchhiillddrreenn‟‟ss””  pprrooggrraamm..    ((SSuucchh  ccoommmmiitttteeee  sshhaallll  nnoott  hhaavvee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ccoonnssiiddeerr  ddiissppuutteess  aass  ttoo  

wwhheetthheerr  aannyy  pprrooggrraamm  iiss  ““nnaattiioonnaall””  oorr  ““rreeggiioonnaall..””))    IIff  tthhee  PPrrooggrraamm  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  uunnaabbllee  ttoo  

rreessoollvvee  aannyy  ssuucchh  ddiissppuuttee,,  tthheenn  tthhee  qquueessttiioonn  mmaayy  bbee  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  eeiitthheerr  ppaarrttyy  ttoo  aarrbbiittrraattiioonn,,  bbuutt  

nnoott  ttoo  ggrriieevvaannccee,,  ppuurrssuuaanntt  ttoo  AArrttiicclleess  1100,,  1111  aanndd  1122  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA..  

PPrriioorr  ttoo  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ooff  aannyy  wwrriitteerr  oonn  aa  ““ssppeecciiaall  iinntteerreesstt””  oorr  ““cchhiillddrreenn‟‟ss””  pprrooggrraamm,,  CCoommppaannyy  

aaggrreeeess  ttoo  nnoottiiffyy  tthhee  GGuuiilldd  ooff  iittss  iinntteennttiioonn  ttoo  iinnvvookkee  tthhee  tteerrmmss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ssuucchh  ttyyppee  ooff  pprrooggrraamm  

aanndd  ttoo  sseeeekk  tthhee  GGuuiilldd‟‟ss  ccoonnccuurrrreennccee  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  hheerreeooff..    IIff  tthhee  GGuuiilldd  ddooeess  nnoott  aaggrreeee  wwiitthh  

CCoommppaannyy‟‟ss  rriigghhtt  ttoo  aappppllyy  tthhee  tteerrmmss  iinnvvookkeedd  bbyy  ssuucchh  ccaatteeggoorryy  ooff  pprrooggrraamm,,  tthhee  iissssuuee  sshhaallll  bbee  

ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  PPrrooggrraamm  CCoommmmiitttteeee..    IIff  tthhee  PPrrooggrraamm  CCoommmmiitttteeee  ((oorr  tthhee  AArrbbiittrraattoorr  bbeeffoorree  wwhhoomm  

tthhee  iissssuuee  iiss  aarrgguueedd,,  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ddeeaaddlloocckk  bbyy  tthhee  PPrrooggrraamm  CCoommmmiitttteeee))  ddeetteerrmmiinneess  tthhaatt  tthhee  

aabboovvee  ddeeffiinniittiioonn  ddooeess  nnoott  aappppllyy  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm  oorr  sseerriieess  aatt  iissssuuee,,  CCoommppaannyy  aaggrreeeess  ttoo  ppaayy  ttoo  tthhee  

wwrriitteerr  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd  aanndd  tthhee  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  

ttoo  tthhee  ddeetteerrmmiinneedd  pprrooggrraamm  ccllaassssiiffiiccaattiioonn..  



  

  

XXIIII..  

CCOOPPYYRRIIGGHHTT  ((TTEELLEEVVIISSIIOONN))  

CCoommppaannyy  aaggrreeeess  tthhaatt  aass  ttoo  eeaacchh  tteelleevviissiioonn  ffiillmm  bbaasseedd  uuppoonn  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  wwhhiicchh  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  

tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAggrreeeemmeenntt,,  pprriioorr  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  ppuubblliicc  bbrrooaaddccaasstt  bbyy  tteelleevviissiioonn  oorr  ootthheerr  ppuubblliicc  

eexxhhiibbiittiioonn  tthheerreeooff  aanndd  iinn  oorrddeerr  tthhaatt  ssuucchh  ffiillmm  aanndd  iittss  uunnddeerrllyyiinngg  mmaatteerriiaall  sshhaallll  ((ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  

ssuucchh  ffiillmm  oorr  mmaatteerriiaall  iiss  ccaappaabbllee  ooff  ccooppyyrriigghhtt  bbyy  tthhee  aaffffiixxaattiioonn  ooff  ssuucchh  nnoottiiccee))  bbee  pprrootteecctteedd  ffoorr  

ccooppyyrriigghhtt  ppuurrppoosseess,,  iitt  wwiillll  ppllaaccee  uuppoonn  ssuucchh  ffiillmm  aa  nnoottiiccee  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

11..  ““©©,,””  ddaattee,,  nnaammee  ooff  ccoommppaannyy;;  oorr  

22..  ““ccooppyyrriigghhtt,,””  ddaattee,,  nnaammee  ooff  ccoommppaannyy;;  oorr  

33..  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  aa  aanndd  bb;;  oorr  

44..  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  aa  aanndd  bb,,  wwiitthh  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  tthhee  wwoorrddss  ““aallll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..””  

TThhee  wwrriitteerr  ooff  aannyy  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  

aaggrreeee  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  ttaakkee  nnoo  aaccttiioonn  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  rriigghhttss  rreesseerrvveedd  ttoo  tthhee  wwrriitteerr  oorr  ggrraanntteedd  ttoo  

tthhee  CCoommppaannyy  wwhhiicchh  wwiillll  ccaauussee  oorr  ppeerrmmiitt  ssuucchh  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  ttoo  bbeeccoommee  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppuubblliicc  

ddoommaaiinn  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..    IInnssooffaarr  aass  ssuucchh  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  iiss  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  ccooppyyrriigghhtt  ooff  tthhee  

tteelleevviissiioonn  ffiillmm  tthhee  rriigghhttss  rreesseerrvveedd  ttoo  tthhee  wwrriitteerr  hheerreeuunnddeerr  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  ttrruusstt  ffoorr  ssuucchh  wwrriitteerr  bbyy  

tthhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  ccooppyyrriigghhtt..    UUppoonn  pprrooppeerr  iinnddeemmnniiffiiccaattiioonn  ffrroomm  tthhee  wwrriitteerr,,  tthhee  CCoommppaannyy  oorr  

ccooppyyrriigghhtt  oowwnneerr  ooff  aa  ffiillmm  wwiillll  jjooiinn  iinn  aannyy  ssuuiitt  ffoorr  iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  aannyy  ooff  tthhee  rriigghhttss  rreesseerrvveedd  ttoo  

tthhee  wwrriitteerr  hheerreeuunnddeerr,,  iiff  tthhee  wwrriitteerr  iiss  aaddvviisseedd  bbyy  ccoouunnsseell  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  oorr  ssuucchh  ccooppyyrriigghhtt  

oowwnneerr  iiss  aa  pprrooppeerr  oorr  nneecceessssaarryy  ppaarrttyy  ttoo  aannyy  ssuucchh  llaawwssuuiitt,,  bbuutt  ffaaiilluurree  ttoo  jjooiinn  iinn  aannyy  ssuucchh  ssuuiitt  sshhaallll  

nnoott  ccoonnssttiittuuttee  aa  ddeeffaauulltt  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  oorr  aa  bbrreeaacchh  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  uunnlleessss  tthhee  wwrriitteerr  iiss  

tthheerreebbyy  ddeepprriivveedd  ooff  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  pprroosseeccuuttee  ssuucchh  ssuuiitt..    CCoommppaannyy  aanndd  wwrriitteerrss  aaggrreeee  aatt  rreeqquueesstt  

ooff  tthhee  ootthheerr  ttoo  jjooiinn  iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  aannyy  ddooccuummeennttss  wwhhiicchh  eeiitthheerr  mmaayy  ddeeeemm  rreeaassoonnaabbllyy  

nneecceessssaarryy  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  rriigghhttss  rreesseerrvveedd  oorr  wwhhiicchh  rreevveerrtt  ttoo  iitt  oorr  hhiimm//hheerr  hheerreeuunnddeerr..  

WWiitthhoouutt  lliimmiittiinngg  tthhee  ggeenneerraalliittyy  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  CCoommppaannyy  aaggrreeeess  ttoo  eexxeeccuuttee  aanndd  ddeelliivveerr  ttoo  

wwrriitteerr  aann  aassssiiggnnmmeenntt  uunnddeerr  tthhee  ccooppyyrriigghhtt  ooff  aallll  rriigghhttss  iinn  tthhee  ccooppyyrriigghhtt  rreesseerrvveedd  oorr  wwhhiicchh  mmaayy  

rreevveerrtt  ttoo  wwrriitteerr  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  hheerreeooff,,  ssuucchh  aassssiiggnnmmeenntt  ttoo  bbee  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aa  

qquuiittccllaaiimm  eexxcceepptt  tthhaatt  tthhee  ddeelliivveerryy  aanndd  aacccceeppttaannccee  ooff  ssuucchh  qquuiittccllaaiimm  sshhaallll  nnoott  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  

rreelliieevveedd  CCoommppaannyy  ooff  aannyy  ooff  iittss  oobblliiggaattiioonnss  hheerreeiinn  eellsseewwhheerree  ccoonnttaaiinneedd  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  

pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  rriigghhttss  rreesseerrvveedd  ttoo  tthhee  wwrriitteerr..  

EEiitthheerr  ppaarrttyy  mmaayy  rreeooppeenn  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhiiss  AArrttiiccllee  XXIIII  iiff  tthhee  CCooppyyrriigghhtt  AAcctt  iiss  rreevviisseedd  dduurriinngg  tthhee  

tteerrmm  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  aanndd  tthhee  ppaarrttiieess  aaggrreeee  ttoo  bbaarrggaaiinn  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh..    AAnnyy  aaggrreeeemmeenntt  rreeaacchheedd  iinn  

ssuucchh  nneeggoottiiaattiioonnss  sshhaallll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt..    AA  ffaaiilluurree  ttoo  aaggrreeee  iinn  ssuucchh  nneeggoottiiaattiioonnss  

sshhaallll  nnoott  tteerrmmiinnaattee  tthhee  AAggrreeeemmeenntt  aanndd  tthhee  mmaatttteerr  sshhaallll  nnoott  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ggrriieevvaannccee  aanndd  aarrbbiittrraattiioonn  

oorr  aannyy  ootthheerr  aaccttiioonn..  



  

  

XXIIIIII..  

CCOOMMMMEERRCCIIAALL  BBRROOAADDCCAASSTT,,  BBAASSIICC  CCAABBLLEE    

AANNDD  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAALL  MMAARRKKEETTSS  

RReeuussee  ooff  aa  pprrooggrraamm  pprroodduucceedd  hheerreeuunnddeerr  oonn  ddoommeessttiicc  bbrrooaaddccaasstt  ccoommmmeerrcciiaall  tteelleevviissiioonn,,  oonn  

ccoommmmeerrcciiaall  bbaassiicc  ccaabbllee  tteelleevviissiioonn  oorr  iinn  SSuupppplleemmeenntt  MMaarrkkeettss  ((aass  tthhee  tteerrmm  iiss  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  22000088  

MMBBAA))  sshhaallll  rreeqquuiirree  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  wwrriitteerrss  aass  ffoolllloowwss::    

AA..  RReeuussee  ooff  aa  PPrrooggrraamm  oonn  DDoommeessttiicc  BBrrooaaddccaasstt  CCoommmmeerrcciiaall  TTeelleevviissiioonn  

CCoommppaannyy  sshhaallll  ppaayy  ttoo  tthhee  wwrriitteerr((ss))  tthhee  ppeerrcceennttaaggee((ss))  ooff  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  

ccoommppeennssaattiioonn  hheerreeuunnddeerr  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  AArrttiiccllee  1155..BB..11  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA,,  wwhheetthheerr  ffoorr  

nneettwwoorrkk  pprriimmee  ttiimmee  bbrrooaaddccaassttss  oorr  ootthheerr  tthhaann  nneettwwoorrkk  pprriimmee  ttiimmee  bbrrooaaddccaassttss,,  aass  

aapppplliiccaabbllee,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  iinniittiiaall  bbrrooaaddccaasstt  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  tthhee  ffiirrsstt  rreerruunn  ((tthhaatt  

iiss,,  tthhee  sseeccoonndd  rruunn))..  

BB..  RReeuussee  ooff  aa  PPrrooggrraamm  oonn  CCoommmmeerrcciiaall  BBaassiicc  CCaabbllee  TTeelleevviissiioonn  oorr  iinn  SSuupppplleemmeennttaall  MMaarrkkeettss  

((eexxcclluuddiinngg  SSaatteelllliittee  RRaaddiioo))  

CCoommppaannyy  sshhaallll  ppaayy  ttoo  tthhee  wwrriitteerr((ss))  tthhee  aapppplliiccaabbllee  ccoommppeennssaattiioonn  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  AArrttiiccllee  

5511  oorr  5588  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA,,  aass  aapppplliiccaabbllee;;  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  aa  nnoonn--rreeffuunnddaabbllee  

aaddvvaannccee  ooff  ttwweennttyy  ppeerrcceenntt  ((2200%%))  ooff  tthhee  wwrriitteerr((ss))  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  

aaggaaiinnsstt  tthhee  ppaayymmeennttss  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  rreeuussee  oonn  ppaayy  tteelleevviissiioonn,,  ddoommeessttiicc  ccoommmmeerrcciiaall  

bbaassiicc  ccaabbllee  aanndd//oorr  rreelleeaassee  ooff  vviiddeeooccaasssseetttteess//vviiddeeooddiissccss..    TThhee  aaddvvaannccee  ppaayymmeenntt  sshhaallll  bbee  

mmaaddee  nnoott  llaatteerr  tthhaann  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ffoolllloowwiinngg  tthhee  eeaarrlliieerr  ooff  ((ii))  CCoommppaannyy‟‟ss  rreecceeiipptt  ooff  

ppaayymmeenntt((ss))  ffoorr  ssaallee  oorr  lleeaassee  aarrrraannggeemmeennttss  oorr  ((iiii))  rreelleeaassee  ttoo  tthhee  mmeeddiiuumm  ggeenneerraattiinngg  tthhee  

ppaayymmeenntt..    

CC..  RReeuussee  ooff  aa  PPrrooggrraamm  oonn  SSaatteelllliittee  RRaaddiioo  

11..  CCoommppaannyy  mmaayy  lliicceennssee  aallll  oorr  ppaarrtt  ooff  tthhee  aauuddiioo  ppoorrttiioonn  ooff  aannyy  pprrooggrraamm  pprroodduucceedd  

uunnddeerr  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  oorr  aannyy  pprriioorr  NNaattiioonnaall  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  AAggrreeeemmeenntt  ffoorr  

ttrraannssmmiissssiioonn  oovveerr  ssaatteelllliittee  rraaddiioo  ffoorr  wwhhiicchh  lliisstteenneerrss  ppaayy  ssuubbssccrriippttiioonn  ffeeeess,,  

pprroovviiddeedd  ssuucchh  ttrraannssmmiissssiioonn  ooccccuurrss  aafftteerr  tthhee  iinniittiiaall  eexxhhiibbiittiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  oonn  

ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn..    TThhee  rreessiidduuaall  sshhaallll  bbee  oonnee  aanndd  ttwwoo--tteenntthhss  ppeerrcceenntt  ((11..22%%))  ooff  tthhee  

lliicceennssee  ffeeee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  ffoorr  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ppllaaccee  tthhee  aauuddiioo  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  

pprrooggrraamm  oonn  tthhaatt  ssaatteelllliittee  rraaddiioo  sseerrvviiccee..    RReelleeaassee  ttoo  ssaatteelllliittee  rraaddiioo  uunnddeerr  tthhiiss  

pprroovviissiioonn  sshhaallll  nnoott  ttrriiggggeerr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  ttwweennttyy  ppeerrcceenntt  ((2200%%))  aaddvvaannccee  

ppaayymmeenntt  rreeqquuiirreedd  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  rreelleeaassee  ooff  pprrooggrraammss  iinn  bbaassiicc  ccaabbllee  aanndd  iinn  

ootthheerr  ssuupppplleemmeennttaall  mmaarrkkeettss,,  aass  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  SSeeccttiioonn  BB,,  aabboovvee..  

22..  SShhoouulldd  tthhee  CCoommppaannyy  eenntteerr  iinnttoo  aann  aaggrreeeemmeenntt  uunnddeerr  wwhhiicchh  aa  ssaatteelllliittee  rraaddiioo  sseerrvviiccee  

iiss  ggrraanntteedd  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ttrraannssmmiitt  tthhee  aauuddiioo  ppoorrttiioonn  ooff  aa  pprrooggrraamm  aass  pprroovviiddeedd  aabboovvee  

iinn  eexxcchhaannggee  ffoorr  ggooooddss  oorr  sseerrvviicceess  rraatthheerr  tthhaann  mmoonneettaarryy  ccoonnssiiddeerraattiioonn,,  tthhee  

CCoommppaannyy  sshhaallll  ppaayy  aa  rreessiidduuaall  ooff  oonnee  aanndd  ttwwoo--tteenntthhss  ppeerrcceenntt  ((11..22%%))  ooff  tthhee  ffaaiirr  

mmaarrkkeett  vvaalluuee  ooff  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ttrraannssmmiitt  ssuucchh  aauuddiioo  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  iinn  tthhee  

mmaannnneerr  ssppeecciiffiieedd  iinn  ssuubbppaarraaggrraapphh  CC..11,,  aabboovvee..    IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ddiissppuuttee  aass  ttoo  tthhee  

rreeaassoonnaabblleenneessss  ooff  ssuucchh  ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee,,  tthhee  iissssuuee  mmaayy  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  ggrriieevvaannccee  



  

  

aanndd  aarrbbiittrraattiioonn  aanndd,,  aammoonngg  ootthheerr  eevviiddeennccee,,  tthhee  lliicceennssee  ffeeeess  aanndd  aannyy  ootthheerr  

ccoonnssiiddeerraattiioonn  ppaaiidd  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  ffoorr  ssiimmiillaarr  ggrraannttss  ooff  rriigghhttss,,  iiff  aannyy,,  sshhaallll  bbee  

eevviiddeennccee  ooff  tthhee  ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee  iinn  aannyy  ssuucchh  aarrbbiittrraattiioonn..  

WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  rreeffeerreenncceess  ttoo  bbaassiicc  ccaabbllee  aanndd  ssuupppplleemmeennttaall  mmaarrkkeettss,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  

tthhiiss  pprroovviissiioonn  aanndd  SSiiddeelleetttteerrss  33  aanndd  99,,  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  tthhee  WWGGAA  aaggrreeee  tthhaatt  ddeelliivveerryy  bbyy  tthhee  

IInntteerrnneett  ttoo  tthhee  ccaabbllee  hheeaadd  iiss  wwiitthhiinn  tthhee  ccuurrrreenntt  ssuupppplleemmeennttaall  mmaarrkkeettss  aanndd  bbaassiicc  ccaabbllee  llaanngguuaaggee  

wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ppaayy  tteelleevviissiioonn  aanndd  bbaassiicc  ccaabbllee  uusseess,,  iitt  bbeeiinngg  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  iitt  iiss  hhooww  tthhee  vviieewweerr  

rreecceeiivveess  tthhee  pprrooggrraammmmiinngg  ((aass  ppaarrtt  ooff  aa  ppaayy  tteelleevviissiioonn  cchhaannnneell  oorr  aass  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  bbaassiicc  ccaabbllee  

ppaacckkaaggee))  wwhhiicchh  iiss  ccoonnttrroolllliinngg,,  nnoott  hhooww  tthhee  pprrooggrraamm  iiss  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  ccaabbllee  ooppeerraattoorr..  

XXIIVV..  

AA..  TThhiiss  AAggrreeeemmeenntt  sshhaallll  ggoovveerrnn  aallll  pprrooggrraammss  pprroodduucceedd  uunnddeerr  tthhiiss  oorr  aannyy  pprriioorr  NNaattiioonnaall  

PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  AAggrreeeemmeenntt..        

BB..  AAddddiittiioonnaall  CCoommppeennssaattiioonn  ffoorr  TThheeaattrriiccaall  EExxhhiibbiittiioonn  

IInn  tthhee  eevveenntt  aa  pprrooggrraamm,,  bbaasseedd  uuppoonn  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  ttoo  wwhhiicchh  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  aapppplliieess,,  iiss  

eexxhhiibbiitteedd  tthheeaattrriiccaallllyy,,  tthhee  wwrriitteerr  oorr  wwrriitteerrss  eemmppllooyyeedd  tthheerreeoonn  wwhhoo  rreecceeiivvee  ssttoorryy  aanndd//oorr  

tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  ccrreeddiitt  tthheerreeffoorr  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  aaddddiittiioonnaall  ccoommppeennssaattiioonn  aass  ffoolllloowwss,,  

eexxcceepptt  tthhaatt  ssuucchh  ppaayymmeenntt  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ttoo  sshhoowwiinnggss  wwhheerree  nnoo  ffeeee  oorr  aaddmmiissssiioonn  cchhaarrggee  iiss  

ppaaiidd  bbyy  tthhee  vviieewwiinngg  aauuddiieennccee::  

((NNoottee  --  IIff,,  pprriioorr  ttoo  tthheeaattrriiccaall  eexxhhiibbiittiioonn,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  oonnee  ((11))  oorr  mmoorree  uusseess  ppuurrssuuaanntt  ttoo  

AArrttiiccllee  XXIIIIII,,  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  ““ddoommeessttiicc  bbrrooaaddccaasstt  ccoommmmeerrcciiaall  tteelleevviissiioonn,,””  

ccoommmmeerrcciiaall  bbaassiicc  ccaabbllee,,  aanndd  ssuupppplleemmeennttaall  mmaarrkkeett,,  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  mmaaddee  tthhee  

rreeqquuiirreedd  ppaayymmeenntt  pprroovviiddeedd  iinn  AArrttiiccllee  XXIIIIII  ffoorr  ssuucchh  uussee,,  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  ssuubbsseeqquueennttllyy  

eexxhhiibbiittss  tthhee  pprrooggrraamm  tthheeaattrriiccaallllyy,,  tthhee  CCoommppaannyy  mmuusstt  mmaakkee  tthhee  tthheeaattrriiccaall  eexxhhiibbiittiioonn  

ppaayymmeenntt  pprroovviiddeedd  iinn  tthhiiss  AArrttiiccllee  XXIIVV..    HHoowweevveerr,,  iiff  tthheerree  iiss  nnoo  ssuucchh  uussee  ootthheerr  tthhaann  

tthheeaattrriiccaall  eexxhhiibbiittiioonn,,  oonnllyy  tthhee  ppaayymmeenntt  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  AArrttiiccllee  XXIIVV  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd..))  

11..  IIff  tthhee  pprrooggrraamm  iiss  eexxhhiibbiitteedd  tthheeaattrriiccaallllyy  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  aann  aammoouunntt  

wwhhiicchh  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  sshhaallll  nnoott  bbee  lleessss  tthhaann  tthhee  ggrreeaatteerr  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    ((aa))  tthhee  

ttoottaall  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ssuucchh  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  

SScchheedduullee  AA  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  oorr  ((bb))  nnoott  lleessss  tthhaann  tthhee  ttoottaall  mmiinniimmuumm  

ccoommppeennssaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ssuucchh  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  SSeeccttiioonn  AA..11  ooff  

AArrttiiccllee  1133  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA,,  ssuucchh  aammoouunntt  ttoo  bbee  aa  nnoonn--rreeffuunnddaabbllee  aaddvvaannccee  aaggaaiinnsstt  

oonnee  aanndd  ffiivvee--tteenntthhss  ppeerrcceenntt  ((11..55%%))  ooff  tthhee  ddiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  ggrroossss  rreevveennuueess  ffrroomm  tthhee  

tthheeaattrriiccaall  rreelleeaassee..  

22..  IIff  tthhee  pprrooggrraamm  iiss  eexxhhiibbiitteedd  tthheeaattrriiccaallllyy  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  oorr  bbootthh  iinn  tthhee  UUnniitteedd  

SSttaatteess  aanndd  iinn  aa  ffoorreeiiggnn  ccoouunnttrryy  oorr  tteerrrriittoorryy,,  aann  aammoouunntt  wwhhiicchh  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  iiss  

nnoott  lleessss  tthhaann  tthhee  ggrreeaatteerr  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    ((aa))  oonnee  hhuunnddrreedd  ffiiffttyy  ppeerrcceenntt  ((115500%%))  ooff  

tthhee  ttoottaall  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ssuucchh  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  aass  ssppeecciiffiieedd  

iinn  SScchheedduullee  AA  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  oorr  ((bb))  nnoott  lleessss  tthhaann  tthhee  ttoottaall  mmiinniimmuumm  

ccoommppeennssaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ssuucchh  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  SSeeccttiioonn  AA..11  ooff  

AArrttiiccllee  1133  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA,,  ssuucchh  aammoouunntt  ttoo  bbee  aa  nnoonn--rreeffuunnddaabbllee  aaddvvaannccee  aaggaaiinnsstt  



  

  

oonnee  aanndd  ffiivvee--tteenntthhss  ppeerrcceenntt  ((11..55%%))  ooff  tthhee  ddiissttrriibbuuttoorr‟‟ss  ggrroossss  rreevveennuueess  ffrroomm  tthhee  

tthheeaattrriiccaall  rreelleeaassee..  

33..  TThheerree  iiss  ttoo  bbee  nnoo  dduupplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ppaayymmeennttss  pprroovviiddee  ffoorr  iinn  11  aanndd  22  aabboovvee,,  ii..ee..,,  iiff  

tthhee  iinniittiiaall  tthheeaattrriiccaall  rreelleeaassee  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  ttaakkeess  ppllaaccee  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  

aanndd  ppaayymmeenntt  iiss  mmaaddee  ppuurrssuuaanntt  ttoo  11  aabboovvee,,  tthheenn  uuppoonn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  tthheeaattrriiccaall  

rreelleeaassee  ooff  tthhee    pprrooggrraamm  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  tthhee  aammoouunntt  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  wwrriitteerr  wwiillll  

bbee  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  aammoouunntt  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  11  aabboovvee  aanndd  tthhee  aammoouunntt  

pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn22  aabboovvee,,  aanndd  ccoonnvveerrsseellyy,,  iiff  tthhee  iinniittiiaall  tthheeaattrriiccaall  rreelleeaassee  ooff  tthhee  

pprrooggrraamm  ttaakkeess  ppllaaccee  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  ppaayymmeenntt  iiss  mmaaddee  ppuurrssuuaanntt  ttoo  22  

aabboovvee,,  tthheenn  nnoo  aaddddiittiioonnaall  ccoommppeennssaattiioonn  wwiillll  bbee  ppaayyaabbllee  iiff  tthhee  pprrooggrraamm  iiss  

ssuubbsseeqquueennttllyy  rreelleeaasseedd  tthheeaattrriiccaallllyy  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  

ooff  11  aanndd  22  aabboovvee,,  iiff  ttwwoo  ((22))  oorr  mmoorree  pprrooggrraammss  aarree  ccoommbbiinneedd  ffoorr  tthheeaattrriiccaall  rreelleeaassee,,  

tthhee  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  SSeeccttiioonn  AA..11  ooff  AArrttiiccllee  1133  ooff  tthhee  22000088  

MMBBAA  sshhaallll  bbee  ppaayyaabbllee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  eeaacchh  pprrooggrraamm..    SSuucchh  aaddddiittiioonnaall  

ccoommppeennssaattiioonn  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhheetthheerr  ssuucchh  pprrooggrraamm  iiss  eexxhhiibbiitteedd  aalloonnee  

oorr  aass  aa  ppaarrtt  ooff  oorr  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  pprrooggrraammss;;  aanndd  iiff  ssuucchh  pprrooggrraamm  iiss  

ccoommbbiinneedd  wwiitthh  ootthheerr  tteelleevviissiioonn  pprrooggrraammss,,  tthhee  aaddddiittiioonnaall  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  ssuucchh  

tthheeaattrriiccaall  rreelleeaassee  sshhaallll  bbee  nnoott  lleessss  tthhaann  tthhee  ttoottaall  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  

aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  wwrriittiinngg  ooff  aallll  ssuucchh  tteelleevviissiioonn  ffiillmmss  oorr  ppaarrttss  tthheerreeooff  wwhhiicchh  hhaavvee  

bbeeeenn  ssoo  ccoommbbiinneedd..    IIff  mmoorree  tthhaann  oonnee  ((11))  wwrriitteerr  sshhaarreess  tthhee  ssttoorryy  oorr  tteelleeppllaayy  

((tteelleessccrriipptt))  ccrreeddiitt,,  tthheenn  aallll  ooff  tthhee  wwrriitteerrss  sshhaarriinngg  eeaacchh  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  

uunniitt  aanndd  sshhaallll  ppaarrttiicciippaattee  eeqquuaallllyy  aanndd  rreecceeiivvee  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  tthhee  tthheeaattrriiccaall  

eexxhhiibbiittiioonn  ppaayymmeenntt  aapppplliiccaabbllee  tthheerreettoo  eexxcceepptt  tthhaatt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ccoommeeddyy--vvaarriieettyy  

pprrooggrraamm  tthhee  GGuuiilldd  sshhaallll  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  pprrooppoorrttiioonnss  iinn  wwhhiicchh  ssuucchh  ppaarrttiicciippaattiinngg  

wwrriitteerrss  wwiillll  sshhaarree  tthhee  tthheeaattrriiccaall  eexxhhiibbiittiioonn  ppaayymmeenntt,,  wwiillll  nnoottiiffyy  tthhee  CCoommppaannyy  

tthheerreeooff  aanndd  CCoommppaannyy  wwiillll  mmaakkee  ppaayymmeennttss  aaccccoorrddiinnggllyy..  

44..  SSuucchh  aaddddiittiioonnaall  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  tthheeaattrriiccaall  eexxhhiibbiittiioonn  sshhaallll  bbee  ppaayyaabbllee  nnoo  llaatteerr  

tthhaann  sseevveenn  ((77))  ddaayyss  aafftteerr  ssuucchh  pprrooggrraamm  ((iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ssuubbssttaannttiiaall  ppaarrtt))  iiss  ppllaacceedd  

iinn  aannyy  tthheeaattrriiccaall  eexxhhiibbiittiioonn..  

55..  AAllll  ppaayymmeennttss  ooff  ssuucchh  aaddddiittiioonnaall  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  tthheeaattrriiccaall  eexxhhiibbiittiioonn  sshhaallll  bbee  

mmaaddee  pprroommppttllyy  bbyy  cchheecckk  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  oorrddeerr  ooff  tthhee  wwrriitteerr  eennttiittlleedd  tthheerreettoo,,  aanndd  iiff  

nnoott  ppaaiidd  ttoo  tthhee  wwrriitteerr  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  eemmppllooyymmeenntt  sshhaallll  bbee  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  GGuuiilldd  ffoorr  

ffoorrwwaarrddiinngg  ttoo  ssuucchh  wwrriitteerr,,  aanndd  ccoommpplliiaannccee  hheerreewwiitthh  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  ppaayymmeenntt  ttoo  

tthhee  wwrriitteerr..  

66..  TThhee  CCoommppaannyy  aatt  iittss  ooppttiioonn,,  mmaayy  mmaakkee  tthhee  aaddddiittiioonnaall  ppaayymmeenntt  ffoorr  tthheeaattrriiccaall  

eexxhhiibbiittiioonn  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ooff  tthhee  wwrriitteerr  oorr  aatt  aannyy  ttiimmee  pprriioorr  ttoo  tthhee  

ttiimmee  tthhee  ssaammee  iiss  dduuee  ((bbuutt  oonnllyy  iiff  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  tthhee  

wwrriitteerr  wwiitthh  rreessppeecctt  tthheerreettoo  iiss  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhee  wwrriitteerr‟‟ss  iinnddiivviidduuaall  ccoonnttrraacctt))..  

77..  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aa  pprrooggrraamm  oorr  mmuullttii--ppaarrtt  pprrooggrraamm  wwhhiicchh  iiss  eexxhhiibbiitteedd  tthheeaattrriiccaallllyy  iinn  

ccoonnddeennsseedd  ffoorrmm,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  pprroovviissiioonn  tthhee  ttoottaall  mmiinniimmuumm  

ccoommppeennssaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ssuucchh  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  sshhaallll  bbee  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhiiss  

AAggrreeeemmeenntt  ffoorr  tthhee  pprrooggrraamm‟‟ss  oorriiggiinnaall  lleennggtthh..  



  

  

XXVV..  

SSUUCCCCEESSSSOORRSS  AANNDD  AASSSSIIGGNNSS  

AA..  TThhiiss  AAggrreeeemmeenntt  sshhaallll  bbee  bbiinnddiinngg  uuppoonn  tthhee  ppaarrttiieess  hheerreettoo,,  tthheeiirr  hheeiirr((ss)),,  ssuucccceessssoorr((ss)),,  

aaddmmiinniissttrraattoorr((ss)),,  aassssiiggnn((ss)),,  aanndd  ppuurrcchhaasseerr((ss))  ((hheerreeiinnaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ““ssuucccceessssoorr((ss))””  ffoorr  

tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  AArrttiiccllee))  ooff  aallll  oorr  ppaarrtt  ooff  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hheerreeiinn..    IItt  sshhaallll  

lliikkeewwiissee  rreemmaaiinn  bbiinnddiinngg  uuppoonn  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  iittss  ssuucccceessssoorr((ss)),,  iinn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  iitt  

eeffffeeccttss  aa  ttrraannssffeerr,,  mmeerrggeerr,,  ccoonnssoolliiddaattiioonn,,  aassssiiggnnmmeenntt,,  ssaallee  oorr  tthhee  lliikkee  ((hheerreeiinnaafftteerr  rreeffeerrrreedd  

ttoo  aass  ““ttrraannssffeerr””  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  AArrttiiccllee))  wwiitthh  aannyy  ootthheerr  eemmppllooyyeerr  oorr  ootthheerr  

ccoorrppoorraattee  eennttiittyy..  

BB..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  tthhee  ttrraannssffeerr  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy‟‟ss  bbuussiinneessss,,  oorr  ooff  aannyy  

lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  wwrriitttteenn  uunnddeerr  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  iittss  

ssuucccceessssoorr((ss))  sshhaallll  bbee  jjooiinnttllyy  aanndd  sseevveerraallllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aannyy  mmoonniieess  oorr  bbeenneeffiittss  tthheenn  dduuee  

tthhee  eemmppllooyyeeeess  oorr  tthhee  WWGGAA  uunnddeerr  tthhee  AAggrreeeemmeenntt..    TThhee  ssuucccceessssoorr((ss))  sshhaallll  bbee  bboouunndd  bbyy  tthhee  

tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt..  

CC..  TThhee  CCoommppaannyy  ssppeecciiffiiccaallllyy  uunnddeerrttaakkeess  ttoo  aaddvviissee  iinn  wwrriittiinngg  aannyy  ppootteennttiiaall  ssuucccceessssoorr((ss))  ooff  

tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  aa  ccooppyy  tthheerreeooff  aanndd  ffuurrtthheerr  aaggrreeeess  tthhaatt  ssuucchh  

nnoottiiffiiccaattiioonn  sshhaallll  bbee  aa  ccoonnddiittiioonn  pprreecceeddeenntt  ttoo  aannyy  ttrraannssffeerr..  

DD..  TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  ffuurrtthheerr  nnoottiiffyy  tthhee  WWGGAA  iinn  wwrriittiinngg  aatt  lleeaasstt  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  bbeeffoorree  aannyy  

ssuucchh  ttrraannssffeerr  aanndd  sshhaallll  aattttaacchh  ttoo  ssuucchh  nnoottiiffiiccaattiioonn  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  nnoottiiccee  rreeqquuiirreedd  iinn  

ssuubbppaarraaggrraapphh  CC  aabboovvee  aanndd  tthhee  uunnddeerrttaakkiinngg  rreeqquuiirreedd  iinn  ssuubbppaarraaggrraapphh  EE  bbeellooww..  

EE..  TThhee  CCoommppaannyy  ffuurrtthheerr  aaggrreeeess  tthhaatt,,  aass  aa  ffuurrtthheerr  ccoonnddiittiioonn  pprreecceeddeenntt,,  iitt  sshhaallll  oobbttaaiinn  ffoorr  tthhee  

bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  WWGGAA  aa  wwrriitttteenn  uunnddeerrttaakkiinngg  eexxeeccuutteedd  bbyy  tthhee  ssuucccceessssoorr((ss))  iinn  wwhhiicchh  tthhee  

ssuucccceessssoorr((ss))  aaggrreeeess  ttoo  bbee  bboouunndd  bbyy  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  aanndd  aannyy  

ssuubbsseeqquueenntt  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  WWGGAA  aanndd  tthhee  ssuucccceessssoorr((ss))..  

XXVVII..  

DDUUEESS  AANNDD  CCHHEECCKK--OOFFFF  

AA..  TThhee  CCoommppaannyy  aaggrreeeess  tthhaatt  oonn  oorr  aafftteerr  JJuullyy  11,,  11998855,,  oorr  uuppoonn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  nnoottiiccee  

tthheerreeaafftteerr  ffrroomm  tthhee  GGuuiilldd,,  iitt  wwiillll  ddeedduucctt  mmeemmbbeerrsshhiipp  dduueess,,  iinniittiiaattiioonn  ffeeeess  aanndd  aasssseessssmmeennttss  

uunniiffoorrmmllyy  rreeqquuiirreedd  ((oonn  aa  ppeerrcceennttaaggee  bbaassiiss  ooff  ggrroossss  wwaaggeess  aanndd  iinnccoorrppoorraatteedd  wwiitthh  dduueess))  aass  

ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  GGuuiilldd  uuppoonn  rreecceeiipptt  ffrroomm  eeaacchh  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  iinnddiivviidduuaallllyy  aanndd  iinn  

wwrriittiinngg  ssiiggnnss  aa  vvoolluunnttaarryy  cchheecckk--ooffff  aauutthhoorriizzaattiioonn  ccaarrdd  iinn  tthhee  ffoorrmm  aanndd  iinn  tthhee  mmaannnneerr  

pprroovviiddeedd  bbeellooww  aanndd  pprroovviiddeedd  tthhaatt  aallll  ootthheerr  cciirrccuummssttaanncceess  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaabbllee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  llaaww..  

BB..  WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA  

““II,,  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd,,  hheerreebbyy  aauutthhoorriizzee  aanndd  ddiirreecctt__________________________________________  ttoo  cchheecckk--ooffff  

ffrroomm  mmyy  wwaaggeess  mmyy  uunniioonn  iinniittiiaattiioonn  ffeeeess  ((ttoo  bbee  pprroorraatteedd  oovveerr  ttwweellvvee  ((1122))  wweeeekkss)),,  uunniioonn  

mmeemmbbeerrsshhiipp  dduueess,,  aanndd  aasssseessssmmeennttss  uunniiffoorrmmllyy  rreeqquuiirreedd  aass  pprroommuullggaatteedd  bbyy  tthhee  WWGGAA  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  pprroocceedduurree  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  WWGGAA..    TThhee  dduueess,,  ffeeeess,,  aanndd  

aasssseessssmmeennttss  wwhhiicchh  aarree  ssoo  ddeedduucctteedd  ffrroomm  mmyy  wwaaggeess  aarree  hheerreebbyy  aassssiiggnneedd  aanndd  sshhaallll  bbee  



  

  

rreemmiitttteedd  ttoo  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..;;  225500  HHuuddssoonn  SSttrreeeett,,  NNeeww  YYoorrkk,,  NNeeww  

YYoorrkk    1100001133..  

TThhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn  aanndd  aassssiiggnnmmeenntt  sshhaallll  bbee  iirrrreevvooccaabbllee  ffoorr  tthhee  tteerrmm  ooff  tthhee  aapppplliiccaabbllee  

ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  WWGGAA  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  oorr,,  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  

oonnee  ((11))  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  aappppeeaarriinngg  hheerreeoonn,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  ssoooonneerr,,  aanndd  sshhaallll  aauuttoommaattiiccaallllyy  

rreenneeww  iittsseellff  ffoorr  ssuucccceessssiivvee  yyeeaarrllyy  ppeerriiooddss  oorr  aapppplliiccaabbllee  aaggrreeeemmeenntt  ppeerriiooddss  wwhhiicchheevveerr  iiss  

ssoooonneerr,,  uunnlleessss  aanndd  uunnttiill  II  ggiivvee  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ttoo  tteerrmmiinnaattee  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  tthhee  WWGGAA  

aatt  lleeaasstt  ttwweennttyy  ((2200))  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  eexxppiirraattiioonn  ddaattee  ooff  tthhee  pprreesseenntt  aaggrreeeemmeenntt  oorr  tthhee  oonnee  

((11))  yyeeaarr  ppeerriioodd  ffrroomm  ddaattee  ooff  ssiiggnnaattuurree..    IIff  nnoo  ssuucchh  nnoottiiccee  iiss  ggiivveenn,,  mmyy  aauutthhoorriizzaattiioonn  sshhaallll  

bbee  iirrrreevvooccaabbllee  ffoorr  ssuucccceessssiivvee  ppeerriiooddss  ooff  oonnee  ((11))  yyeeaarr  tthheerreeaafftteerr  wwiitthh  tthhee  ssaammee  pprriivviilleeggee  ooff  

rreevvooccaattiioonn  aatt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  ppeerriioodd..””  

WWIITTNNEESSSS::______________________________________________________  SSIIGGNNAATTUURREE__________________________________________  

DDAATTEE::____________________________________________________________    

XXVVIIII..  

RREEPPOORRTTIINNGG;;  AANNNNUUAALL  MMEEEETTIINNGGSS  

TThhee  CCoommppaannyy  aaggrreeeess  tthhaatt  bbyy  MMaarrcchh  11  ooff  eeaacchh  yyeeaarr  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr,,  aanndd  

aaddddiittiioonnaallllyy  uuppoonn  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  WWGGAA  rreeggaarrddiinngg  aannyy  ssppeecciiffiicc  pprrooggrraamm  oorr  sseerriieess,,  CCoommppaannyy  

wwiillll  ssuubbmmiitt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorrmm  ttoo  tthhee  WWGGAA::  

AA..  RREEPPOORRTTIINNGG  

11..  AANNNNUUAALL  WWGGAA  UUSSAAGGEE  RREEPPOORRTT  

NNAAMMEE  OOFF  PPRROODDUUCCTTIIOONN  CCOOMMPPAANNYY                

AADDDDRREESSSS                        

                                      

PPHHOONNEE  NNOO..                        

CCOONNTTAACCTT                        

NNAAMMEE  OOFF  PPRROOGGRRAAMM                    

NNAAMMEE  OOFF  SSEERRIIEESS  ((IIFF  AAPPPPLLIICCAABBLLEE))                

NNAAMMEE((SS))  OOFF  CCRREEDDIITTEEDD  WWRRIITTEERRSS                

            ((SSppeecciiffyy  WWrriittiinngg  CCrreeddiittss))                    



  

  

DDAATTEE  OOFF  DDEELLIIVVEERRYY  OOFF  TTEELLEEPPLLAAYY  ((TTEELLEESSCCRRIIPPTT))          

NNAATTIIOONNAALL  RREELLEEAASSEESS  ((LLIISSTT  AALLLL  NNAATTIIOONNAALL  RREELLEEAASSEESS))  

  CCIIRRCCLLEE  ““PP””  IIFF  PPBBSS  SSYYSSTTEEMM  RREELLEEAASSEE,,  ““LL””  IIFF  LLOOCCAALL  

DDAATTEE  OOFF  IINNIITTIIAALL  RREELLEEAASSEE              PP        LL  

DDAATTEE  OOFF  22NNDD  RREELLEEAASSEE                  PP        LL  

DDAATTEE  OOFF  33RRDD  RREELLEEAASSEE                  PP        LL  

DDAATTEE  OOFF  44TTHH  RREELLEEAASSEE                  PP        LL  

DDAATTEE  OOFF  55TTHH  RREELLEEAASSEE                  PP        LL  

DDAATTEE  OOFF  66TTHH  RREELLEEAASSEE                  PP        LL  

((lliisstt  aallll  aaddddiittiioonnaall  rreelleeaasseess  hheerree))  

22..  CCOOPPIIEESS  OOFF  RREEPPOORRTTSS  OOFF  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  TTOO  TTHHEE  PPEENNSSIIOONN  AANNDD  

HHEEAALLTTHH  TTRRUUSSTTSS  

TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  sseenndd  ccooppiieess  ooff  aallll  RReeppoorrttss  ooff  CCoonnttrriibbuuttiioonnss  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  

AAddmmiinniissttrraattiivvee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  PPrroodduucceerr--WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa  PPeennssiioonn  PPllaann  aanndd  

WWrriitteerrss‟‟  GGuuiilldd--IInndduussttrryy  HHeeaalltthh  FFuunndd,,  ttoo  eeiitthheerr  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  

IInncc..  oorr  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  WWeesstt,,  IInncc..,,  oorr  bbootthh,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  GGuuiilldd  

mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  wwrriitteerr  oorr  wwrriitteerrss  lliisstteedd  oonn  ssuucchh  RReeppoorrttss  ooff  CCoonnttrriibbuuttiioonnss..  

CCooppiieess  ooff  tthheessee  rreeppoorrttss  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  GGuuiillddss  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  tthheeyy  aarree  

sseenntt  ttoo  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  OOffffiicceess  ooff  tthheessee  TTrruussttss..  

BB..  AANNNNUUAALL  MMEEEETTIINNGGSS  

OOnn  oorr  aabboouutt  SSeepptteemmbbeerr  1177,,  22000066;;  MMaayy  2244,,  22000077;;  aanndd  OOccttoobbeerr  1188,,  22000088;;  uuppoonn  rreeqquueesstt  

ffrroomm  tthhee  WWGGAA,,  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  CCoommppaannyy  sshhaallll  mmeeeett  wwiitthh  GGuuiilldd  rreepprreesseennttaattiivveess  ffoorr  

ddiissccuussssiioonn  ooff  mmaatttteerrss  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  

bbrrooaaddccaasstt  tteecchhnnoollooggyy,,  ddiiggiittaall  wwaatteerrmmaarrkkiinngg  ssyysstteemmss  oorr  ssiimmiillaarr  ssyysstteemmss  ttoo  iiddeennttiiffyy  

iinnddiivviidduuaall  pprrooggrraammss  aanndd//oorr  ccooppiieess  ooff  pprrooggrraammss,,  aanndd  tthhee  ffuuttuurree  ooff  ppuubblliicc  bbrrooaaddccaassttiinngg..    

TThhee  llooccaattiioonn  ooff  tthheessee  mmeeeettiinnggss  sshhaallll  rroottaattee  aannnnuuaallllyy  aammoonngg  tthhee  ooffffiicceess  ooff  tthheessee  tthhrreeee  ((33))  

CCoommppaanniieess..    EEaacchh  ppaarrttiicciippaattiinngg  ppaarrttyy  sshhaallll  ddeetteerrmmiinnee  iittss  oowwnn  rreepprreesseennttaattiivveess..    TThhee  hhoosstt  

CCoommppaannyy  sshhaallll  ccoooorrddiinnaattee  tthhee  mmeeeettiinngg  aaggeennddaa  bbaasseedd  oonn  ssuuggggeessttiioonnss  ffrroomm  ppaarrttiicciippaannttss..  



  

  

CC  AADDDDIITTIIOONNAALL  UUSSEESS  

11..  FFOORREEIIGGNN  TTEELLEECCAASSTTSS  

IInnddiiccaattee  ddaattee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ffoorreeiiggnn  tteelleeccaasstt;;  nnaammee,,  aaddddrreessss,,  aanndd  pphhoonnee  nnuummbbeerr  ooff  

ddiissttrriibbuuttoorr;;  ccoouunnttrriieess  aanndd  ddaatteess  ooff  iinniittiiaall  tteelleeccaasstt  tthheerreeiinn,,  iiff  kknnoowwnn::  

22..  AAUUDDIIOO--VVIISSUUAALL  

IInnddiiccaattee  ddaattee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aauuddiioo--vviissuuaall  ddiissttrriibbuuttiioonn;;  nnaammee,,  aaddddrreessss  aanndd  pphhoonnee  

nnuummbbeerr  ooff  ddiissttrriibbuuttoorr::  

33..  BBAASSIICC  CCAABBLLEE  

IInnddiiccaattee  ddaattee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  lliicceennsseedd  tteelleeccaassttss;;  nnaammee,,  aaddddrreessss  aanndd  pphhoonnee  nnuummbbeerr  ooff  

ddiissttrriibbuuttoorr;;  sseerrvviiccee((ss))  ttoo  wwhhiicchh  lliicceennsseedd  aanndd  iinniittiiaall  tteelleeccaasstt  ddaattee,,  iiff  kknnoowwnn::  

44..  PPAAYY  TT..VV..  

IInnddiiccaattee  ddaattee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  lliicceennsseedd  tteelleeccaassttss;;  nnaammee,,  aaddddrreessss  aanndd  pphhoonnee  nnuummbbeerr  ooff  

ddiissttrriibbuuttoorr;;  sseerrvviiccee((ss))  ttoo  wwhhiicchh  lliicceennsseedd  aanndd  iinniittiiaall  tteelleeccaasstt  ddaattee,,  iiff  kknnoowwnn::  

55..  VVIIDDEEOOCCAASSSSEETTTTEESS  

IInnddiiccaattee  ddaattee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  ssaallee;;  nnaammee,,  aaddddrreessss  aanndd  pphhoonnee  

nnuummbbeerr  ooff  ddiissttrriibbuuttoorr..  

MMAAIILL  TTHHIISS  FFOORRMM  TTOO::  WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..    

        225500  HHuuddssoonn  SSttrreeeett  

              NNeeww  YYoorrkk,,  NNeeww  YYoorrkk    1100001133  

            oorr  

        WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..    

        77000000  WWeesstt  TThhiirrdd  SSttrreeeett  

        LLooss  AAnnggeelleess,,  CCaalliiffoorrnniiaa    9900004488  



  

  

XXVVIIIIII..  

FFOORREEIIGGNN  LLEEVVIIEESS  

FFoorr  tthhee  ppeerriioodd  tthhrroouugghh  DDeecceemmbbeerr  3311,,  22000044,,  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  22000011--22000044  ffoorreeiiggnn  vviiddeeoo  aanndd  

rreennttaall  lleevviieess  aaggrreeeemmeenntt,,  aanndd  aannyy  ssiiddeelleetttteerrss  tthheerreettoo,,  bbeettwweeeenn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ccoommppaanniieess  

ccoommpprriissiinngg  tthhee  AAlllliiaannccee  ooff  MMoottiioonn  PPiiccttuurree  &&  TTeelleevviissiioonn  PPrroodduucceerrss,,  IInncc..  aanndd  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  

AAmmeerriiccaa,,  WWeesstt,,  IInncc..  aanndd  WWrriitteess  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..  aarree  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt  

aass  tthheeyy  rreellaattee  ttoo  eemmppllooyyeeeess  ccoovveerreedd  hheerreeuunnddeerr..    FFoorr  tthhee  ppeerriioodd  JJaannuuaarryy  11,,  22000055  tthhrroouugghh  

NNoovveemmbbeerr  1122,,  22000055,,  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ssuucccceessssoorr  aaggrreeeemmeenntt  ttoo  tthhee  22000000--22000044  ffoorreeiiggnn  lleevviieess  

aaggrreeeemmeenntt,,  aanndd  aannyy  ssiiddeelleetttteerrss  ttoo  tthhaatt  ssuucccceessssoorr  aaggrreeeemmeenntt,,  sshhaallll  aappppllyy  aass  tthheeyy  rreellaattee  ttoo  

eemmppllooyyeeeess  ccoovveerreedd  hheerreeuunnddeerr..  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

WWGGBBHH  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  

  

BByy::        

  

  

TTHHIIRRTTEEEENN  ((FF//KK//AA  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  BBRROOAADDCCAASSTTIINNGG  CCOORRPPOORRAATTIIOONN))  

  

  

BByy::        

  

  

KKCCEETT  CCOOMMMMUUNNIITTYY  TTEELLEEVVIISSIIOONN  

  OOFF  SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

BByy::        

  

  

  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..  

oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..  

  

  

BByy::        

GGaaiill  LLeeee  

SSeeccrreettaarryy  ––  TTrreeaassuurreerr  

  



  

  

##11  

  

JJuullyy  11,,  22001100  

  

  

LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn::  

  

RReeffeerreennccee  iiss  mmaaddee  ttoo  tthhee  WWGGAA--CCoommppaannyy  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  FFrreeeellaannccee  AAggrreeeemmeenntt  ooff  22001100  

((““AAggrreeeemmeenntt””))..  

  

IItt  iiss  tthhee  iinntteenntt  ooff  tthhee  ppaarrttiieess  tthhaatt  tthhee  AAggrreeeemmeenntt  sshhaallll  ccoovveerr  aallll  nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  ppuubblliicc  

tteelleevviissiioonn  pprrooggrraammss  pprroodduucceedd  bbyy  oorr  ffoorr  CCoommppaannyy,,  bbuutt  sshhaallll  eexxcclluuddee  ssuucchh  pprrooggrraammss  pprroodduucceedd  ffoorr  

CCoommppaannyy  bbyy  iinnddeeppeennddeenntt  pprroodduucceerrss  pprroovviiddeedd  tthhaatt::  

  

AA..  tthhee  ccoonncceepptt  ffoorr  tthhee  pprrooggrraamm  oorriiggiinnaatteedd  wwiitthh  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  pprroodduucceerr,,  aanndd  

  

BB..  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  iiss  ssoolleellyy  aanndd  eexxcclluussiivveellyy  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  

  ooff  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  pprroodduucceerr,,  aanndd  

  

CC..  aallll  ooff  tthhee  aaggrreeeemmeennttss  eenntteerreedd  iinnttoo  bbeettwweeeenn  CCoommppaannyy  aanndd  aannyy  iinnddeeppeennddeenntt  pprroodduucceerr  sshhaallll  

ccoonnttaaiinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccllaauussee::  

  

““CCoommppaannyy  hheerreebbyy  aacckknnoowwlleeddggeess  tthhaatt  tthhee  ccoonncceepptt  ffoorr  tthhee  ssuubbjjeecctt  pprrooggrraamm  

oorriiggiinnaatteedd  wwiitthh  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  pprroodduucceerr  aanndd  nnoott  wwiitthh  CCoommppaannyy,,  aanndd  CCoommppaannyy  

hheerreebbyy  aaggrreeeess  tthhaatt  ssaaiidd  iinnddeeppeennddeenntt  pprroodduucceerr  sshhaallll  rreettaaiinn  ssoollee  aanndd  eexxcclluussiivvee  

ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  pprroodduucceedd  hheerreettoo..    EExxcceepptt  ffoorr  nneeeeddss  

iimmppoosseedd  oonn  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  pprroodduuccttiioonn  ccoommppaannyy  bbyy  CCoommppaannyy‟‟ss  tteecchhnniiccaall  

rreeqquuiirreemmeennttss  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhee  aaggrreeeemmeenntt,,  aanndd  ccoonnttrraacctt  ccoommpplliiaannccee  rreeqquuiirreemmeennttss  

ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  bbeettwweeeenn  CCoommppaannyy  aanndd  ssaaiidd  iinnddeeppeennddeenntt  pprroodduucceerr,,  aanndd  

nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  ootthheerr  pprroovviissiioonnss  iinn  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  iiff  CCoommppaannyy  iinntteerrcceeddeess  iinn  tthhee  

pprroodduuccttiioonn  ooff  ssaaiidd  pprrooggrraamm  wwiitthh  ssuuggggeessttiioonnss,,  rreeqquueessttss,,  ddeemmaannddss,,  aanndd//oorr  

iinnssttrruuccttiioonnss  wwhhiicchh  aaffffeecctt  tthhee  eenndd  pprroodduucctt,,  aallll  sseerrvviicceess  ppeerrffoorrmmeedd  hheerreeuunnddeerr  sshhaallll  

aauuttoommaattiiccaallllyy  aanndd  rreettrrooaaccttiivveellyy  bbeeccoommee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  WWGGAA--CCoommppaannyy  PPuubblliicc  

TTeelleevviissiioonn  FFrreeeellaannccee  AAggrreeeemmeenntt  ooff  22001100..””  

  

OOnnllyy  WWGGAA  ccaann  wwaaiivvee  aannyy  pprroovviissiioonn  hheerreeuunnddeerr,,  aanndd  aannyy  ddiissppuuttee  wwhhiicchh  mmaayy  aarriissee  sshhaallll  bbee  

ssuubbmmiitttteedd  ttoo  ggrriieevvaannccee  aanndd  aarrbbiittrraattiioonn..  

  



  

  

CCoommppaannyy  aaggrreeeess  ttoo  ffuurrnniisshh  WWGGAA  wwiitthh  ccooppiieess  ooff  aallll  pprrooppoossaallss  ffoorr  pprrooggrraamm  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  

pprroodduuccttiioonnss  aanndd  aallll  ccoonnttrraaccttss  bbeettwweeeenn  CCoommppaannyy  aanndd  aann  iinnddeeppeennddeenntt  pprroodduucceerr..  

  

SSiinncceerreellyy,,  

  

WWGGBBHH  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  

  

BByy::        

  

  

TTHHIIRRTTEEEENN  ((FF//KK//AA  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  

BBRROOAADDCCAASSTTIINNGG  CCOORRPPOORRAATTIIOONN))  

  

BByy::        

  

KKCCEETT  CCOOMMMMUUNNIITTYY  TTEELLEEVVIISSIIOONN  OOFF  

SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

BByy::        

  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..  

oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..  

  

  

BByy::        

GGaaiill  LLeeee  

SSeeccrreettaarryy  ––  TTrreeaassuurreerr  



  

  

##22  

  

JJuullyy  11,,  22001100  

  

  

LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn::  

  

RReeffeerreennccee  iiss  mmaaddee  ttoo  tthhee  WWGGAA--CCoommppaannyy  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  FFrreeeellaannccee  AAggrreeeemmeenntt  ooff  22001100..  

  

IItt  iiss  hheerreebbyy  aaggrreeeedd  tthhaatt,,  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ddooccuummeennttaarryy  pprrooggrraammss,,  ssttoorryy  aanndd//oorr  tteelleessccrriipptt  mmaayy  

iinnvvoollvvee  tthhee  ssttrruuccttuurriinngg  oorr  rree--ssttrruuccttuurriinngg  ooff  ffiillmm  oorr  ttaappee  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ffoorrmm  aanndd  ccoonntteenntt..  

  

SSiinncceerreellyy,,  

  

WWGGBBHH  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  

  

BByy::        

  

  

TTHHIIRRTTEEEENN  ((FF//KK//AA  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  

BBRROOAADDCCAASSTTIINNGG  CCOORRPPOORRAATTIIOONN))  

  

BByy::        

  

KKCCEETT  CCOOMMMMUUNNIITTYY  TTEELLEEVVIISSIIOONN  OOFF  

SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

BByy::        

  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..  

oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..  

  

  

BByy::        

GGaaiill  LLeeee  

SSeeccrreettaarryy  ----  TTrreeaassuurreerr  



  

  

##33  

  

  

  JJuullyy  11,,  22001100  

  

  

LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn::  

  

IItt  iiss  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  tthhee  ppaarrttiieess  tthhaatt  iinn  tthhee  eevveenntt  tthhee  CCoommppaannyy  sseeeekkss  ttoo  eemmppllooyy  wwrriitteerrss  oorr  aaccqquuiirree  

lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  ffoorr  pprrooggrraammss  ttoo  bbee  pprroodduucceedd  pprriinncciippaallllyy  ffoorr  ffrreeee  tteelleevviissiioonn,,  bbaassiicc  ccaabbllee,,  

ssuupppplleemmeennttaall  mmaarrkkeettss  aanndd//oorr  tthheeaattrriiccaall  eexxhhiibbiittiioonn  aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  22000088  WWGGAA  TThheeaattrriiccaall  aanndd  

TTeelleevviissiioonn  BBaassiicc  AAggrreeeemmeenntt,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  bbeeccoommee  ssiiggnnaattoorryy  ttoo  tthhee  WWGGAA  22000088  TThheeaattrriiccaall  

aanndd  TTeelleevviissiioonn  BBaassiicc  AAggrreeeemmeenntt  oorr  SSuucccceessssoorr  AAggrreeeemmeenntt  tthheerreettoo..  

  

SSiinncceerreellyy,,  

  

WWGGBBHH  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  

  

BByy::        

  

  

TTHHIIRRTTEEEENN  ((FF//KK//AA  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  

BBRROOAADDCCAASSTTIINNGG  CCOORRPPOORRAATTIIOONN))  

  

BByy::        

  

KKCCEETT  CCOOMMMMUUNNIITTYY  TTEELLEEVVIISSIIOONN  OOFF  

SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

BByy::        

  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..  

oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..  

  

  

BByy::        

GGaaiill  LLeeee  

SSeeccrreettaarryy  ––  TTrreeaassuurreerr  



  

  

##44  

  

JJuullyy  11,,  22001100    

  

  

LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn::  

  

FFoolllloowwiinngg  rraattiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  aa  ccoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  eessttaabblliisshheedd  ccoommpprriisseedd  ooff  

rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  mmaajjoorr  ssiiggnnaattoorriieess  hheerreettoo  aanndd  tthhee  WWGGAA,,  wwhhiicchh  sshhaallll  mmeeeett  aatt  lleeaasstt  oonnccee  eeaacchh  

yyeeaarr  ttoo  rreevviieeww  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  wwrriitttteenn  bbyy  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..  FFoouunnddaattiioonn  

FFeelllloowwss  ttoo  eexxpplloorree  mmeetthhooddss  ooff  pprroodduucciinngg  ssuucchh  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall..  

  

SSiinncceerreellyy,,  

  

WWGGBBHH  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  

  

BByy::        

  

  

TTHHIIRRTTEEEENN  ((FF//KK//AA  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  

BBRROOAADDCCAASSTTIINNGG  CCOORRPPOORRAATTIIOONN))  

  

BByy::        

  

KKCCEETT  CCOOMMMMUUNNIITTYY  TTEELLEEVVIISSIIOONN  OOFF  

SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

BByy::        

  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..  

oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..  

  

  

BByy::        

GGaaiill  LLeeee  

SSeeccrreettaarryy  ––  TTrreeaassuurreerr  



  

  

##55  

  

JJuullyy  11,,  22001100  

  

  

LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn::  

  

TThhee  GGuuiilldd  aanndd  mmaajjoorr  ssiiggnnaattoorriieess  ttoo  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  aaggrreeee  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  ccoommmmiitttteeee  ttoo  eexxpplloorree  

iinnccrreeaasseedd  eemmppllooyymmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  AAmmeerriiccaann  wwrriitteerrss  aanndd  ffoorr  pprroodduuccttiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  UUnniitteedd  

SSttaatteess..    TThhiiss  ccoommmmiitttteeee  sshhaallll  aallssoo  iinncclluuddee  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  tthhee  ootthheerr  uunniioonnss  wwiitthh  ccoolllleeccttiivvee  

bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  pprroodduucceerrss  ffoorr  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn..  

  

SSiinncceerreellyy,,  

  

WWGGBBHH  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  

  

BByy::        

  

  

TTHHIIRRTTEEEENN  ((FF//KK//AA  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  

BBRROOAADDCCAASSTTIINNGG  CCOORRPPOORRAATTIIOONN))  

  

BByy::        

  

KKCCEETT  CCOOMMMMUUNNIITTYY  TTEELLEEVVIISSIIOONN  OOFF  

SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

BByy::        

  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..  

oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..  

  

  

BByy::        

GGaaiill  LLeeee  

SSeeccrreettaarryy  ––  TTrreeaassuurreerr  



  

  

##66  

  

JJuullyy  11,,  22001100  

  

  

LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn::  

  

CCoommppaannyy,,  aatt  iittss  ooppttiioonn,,  mmaayy  mmaakkee  aannyy  ppaarrtt  oorr  aallll  ooff  tthhee  aaddddiittiioonnaall  ppaayymmeennttss  ffoorr  ssuupppplleemmeennttaall  

mmaarrkkeettss,,  ppaaiidd  ppeerrmmaanneenntt  ddoowwnnllooaaddss  ((““DDoowwnnllooaadd--ttoo--OOwwnn””  oorr  ““EElleeccttrroonniicc  SSeellll  TThhrroouugghh””  

((““EESSTTss””)))),,  rreerruunnss  aanndd  ffoorreeiiggnn  tteelleeccaassttss  pprroovviiddeedd  hheerreeiinn  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  eemmppllooyymmeenntt  ooff  wwrriitteerr  oorr  aatt  

aannyy  ttiimmee  pprriioorr  ttoo  tthhee  ttiimmee  tthhee  ssaammee  iiss  dduuee  ((bbuutt  oonnllyy  iiff  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  

wwrriitteerr  wwiitthh  rreessppeecctt  tthheerreettoo  iiss  sseett  ffoorrtthh  iinn  wwrriitteerr‟‟ss  iinnddiivviidduuaall  ccoonnttrraacctt))..  

  

SSiinncceerreellyy,,  

  

WWGGBBHH  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  

  

BByy::        

  

  

TTHHIIRRTTEEEENN  ((FF//KK//AA  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  

BBRROOAADDCCAASSTTIINNGG  CCOORRPPOORRAATTIIOONN))  

  

BByy::        

  

KKCCEETT  CCOOMMMMUUNNIITTYY  TTEELLEEVVIISSIIOONN  OOFF  

SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

BByy::        

  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..  

oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..  

  

  

BByy::        

GGaaiill  LLeeee  

SSeeccrreettaarryy  ––  TTrreeaassuurreerr  



  

  

##77  

  

JJuullyy  11,,  22001100  

  

LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn::  

  

WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  qquuiizz  aanndd  aauuddiieennccee  ppaarrttiicciippaattiioonn  sshhoowwss  wwrriitttteenn  bbyy  CCoommppaannyy  ssttaaffff  wwrriitteerrss::  

  

((aa))  TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  oowwnn  aallll  rriigghhttss  iinn  ssuucchh  sshhoowwss  aanndd  tthheerree  wwiillll  bbee  nnoo  rreevveerrssiioonnss;;  

  

((bb))  TThhee  wwrriitteerrss‟‟  iinniittiiaall  ccoommppeennssaattiioonn  sshhaallll  ppaayy  ffoorr  uunnlliimmiitteedd  rreelleeaasseess  oonn  ppuubblliicc  

tteelleevviissiioonn;;  

  

((cc))  RReessiidduuaallss  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  wwrriitteerrss  oonnllyy  iinn  ccaassee  ooff  eexxhhiibbiittiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  oonn  

ddoommeessttiicc  ffrreeee  tteelleevviissiioonn,,  iinn  ffoorreeiiggnn  mmaarrkkeettss  oorr  oonn  ppaayy  tteelleevviissiioonn..  

  

SSiinncceerreellyy,,  

  

WWGGBBHH  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  

  

BByy::        

  

  

TTHHIIRRTTEEEENN  ((FF//KK//AA  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  

BBRROOAADDCCAASSTTIINNGG  CCOORRPPOORRAATTIIOONN))  

  

BByy::        

  

KKCCEETT  CCOOMMMMUUNNIITTYY  TTEELLEEVVIISSIIOONN  OOFF  

SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

BByy::        

  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..  

oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..  

  

  

BByy::        

GGaaiill  LLeeee  

SSeeccrreettaarryy  ––  TTrreeaassuurreerr  



  

  

##88  

  

JJuullyy  11,,  22001100  

  

  

LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn::  

  

FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  tthhee  ppaarrttiieess  ccoonnffiirrmm  tthheeiirr  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  

AArrttiiccllee  6644  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  tthhee  lliinneeaarr  uussee  oonn  ppuubblliicc  bbrrooaaddccaassttiinngg  oonn--lliinnee  sseerrvviicceess  

((iinncclluuddiinngg  tthhee  IInntteerrnneett  aanndd  iinn  ootthheerr  nneeww  mmeeddiiaa))  ooff  eexxcceerrppttss  aanndd  ffuullll  pprrooggrraammss  ccoonnttaaiinniinngg  ccoovveerreedd  

lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall..    SSuucchh  uussee  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  oonnllyy  wwhheenn  ssuucchh  pprrooggrraammss  aarree  iinn  lliicceennssee  ffoorr  

eexxhhiibbiittiioonn  oonn  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  lliicceennssee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt..    OOuutt--

ooff--lliicceennssee  ssttrreeaammiinngg  sshhaallll  rreeqquuiirree  tthhee  ppaayymmeenntt  ttoo  wwrriitteerr((ss))  ooff  ffiifftteeeenn  ppeerrcceenntt  ((1155%%))  ooff  iinniittiiaall  

mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  aa  tthhrreeee  ((33))  yyeeaarr  uussee  ppeerriioodd  aanndd  tteenn  ppeerrcceenntt  ((1100%%))  ooff  iinniittiiaall  mmiinniimmuumm  

ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  aannyy  aaddddiittiioonnaall  ssttrreeaammiinngg  tthheerreeaafftteerr,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  eeiitthheerr  ppaarrttyy  mmaayy  rree--ooppeenn  

nneeggoottiiaattiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhiiss  pprroovviissiioonn  dduurriinngg  tthhee  TTeerrmm  ooff  tthhee  AAggrreeeemmeenntt..    WWhheenn  ssuucchh  uussaaggee  ooff  

eexxcceerrppttss  iiss  ““pprroommoottiioonnaall,,””  aass  ddeeffiinneedd  iinn  AArrttiiccllee  VVII..  JJ  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  tthhee  pprroommoottiioonnaall  

eexxcceeppttiioonn  ttoo  tthhiiss  ppaayymmeenntt  aass  pprroovviiddeedd  iinn  AArrttiiccllee  VVII..  JJ..  sshhaallll  aappppllyy..      IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  ssuucchh  oonn--lliinnee  

uussee  bbeeccoommeess  oonnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  vveehhiicclleess  ffoorr  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  pprroodduucctt  ccuurrrreennttllyy  ddiissttrriibbuutteedd  oorr  

eexxhhiibbiitteedd  iinn  aannyy  ootthheerr  mmaarrkkeett  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  ((ee..gg..,,  aauuddiioo--vviissuuaall,,  ppaayy  TTVV,,  oorr  

ddoommeessttiicc  tteelleevviissiioonn)),,  ssuucchh  uussee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  aa  uussee  iinn  tthhaatt  aannaallooggoouuss  mmaarrkkeett  aanndd  aallll  pprroovviissiioonnss  

ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  wwhhiicchh  aarree  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhaatt  mmaarrkkeett  sshhaallll  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ssuucchh  oonn--lliinnee  uussee,,  

pprroovviiddeedd  tthhee  mmoonniieess  oorr  ootthheerr  vvaalluuaabbllee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aaccttuuaallllyy  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ffoorr  tthhee  

eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthhee  rriigghhttss  aarree  nnoott  lleessss  tthhaann  tthhee  ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee  ooff  ssuucchh  rriigghhttss..    HHoowweevveerr,,  iiff  eeiitthheerr  

ppaarrttyy  wwiisshheess  ttoo  nneeggoottiiaattee  aa  rraattee  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  tthheenn--ccuurrrreenntt  aannaallooggoouuss  mmaarrkkeett  rraattee,,  ssuucchh  ppaarrttyy  

mmaayy  rreeqquueesstt  iimmmmeeddiiaattee  bbaarrggaaiinniinngg  wwhhiicchh  sshhaallll  ccoommmmeennccee  wwiitthhiinn  ssiixxttyy  ((6600))  ddaayyss  ooff  ssuucchh  rreeqquueesstt..  

  



  

  

NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  SSiiddeelleetttteerr  1133,,  tthhiiss  SSiiddeelleetttteerr  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ggoovveerrnn  tthhee  iissssuuee  ooff  ssttrreeaammiinngg  ooff  

ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  pprrooggrraammss  oonn  tthhee  IInntteerrnneett..  

  

SSiinncceerreellyy,,  

  

WWGGBBHH  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  

  

BByy::        

  

  

TTHHIIRRTTEEEENN  ((FF//KK//AA  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  

BBRROOAADDCCAASSTTIINNGG  CCOORRPPOORRAATTIIOONN))  

  

BByy::        

  

KKCCEETT  CCOOMMMMUUNNIITTYY  TTEELLEEVVIISSIIOONN  OOFF  

SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

BByy::        

  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..  

oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..  

  

  

BByy::        

GGaaiill  LLeeee  

SSeeccrreettaarryy  ––  TTrreeaassuurreerr  



  

  

##99  

JJuullyy  11,,  22001100  

  

LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn::  

  

IItt  iiss  uunnddeerrssttoooodd  aanndd  aaggrreeeedd  bbyy  tthhee  ppaarrttiieess  tthhaatt  iiff  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  oorr  

aannyy  pprriioorr  WWGGAA  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  FFrreeeellaannccee  AAggrreeeemmeenntt  iiss  eexxhhiibbiitteedd  bbyy  DDiirreecctt  BBrrooaaddccaasstt  

SSaatteelllliittee  ((““DDBBSS””))  ccoonnccuurrrreennttllyy  wwiitthh  oorr  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  iittss  iinniittiiaall  ddoommeessttiicc  bbrrooaaddccaasstt  oonn  ppuubblliicc  

tteelleevviissiioonn,,  iitt  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aa  bbaassiicc  ccaabbllee  eexxhhiibbiittiioonn  aanndd  tthhee  tteerrmmss  ooff  AArrttiiccllee  XXIIIIII  sshhaallll  

aappppllyy,,  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthhee  ttwweennttyy  ppeerrcceenntt  ((2200%%))  nnoonn--rreeffuunnddaabbllee  aaddvvaannccee  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  

bbaassiicc  ccaabbllee  ppaayymmeenntt,,  aass  pprroovviiddeedd  tthheerreeiinn  ,,  sshhaallll  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd..  

  

IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  DDBBSS  bbeeccoommeess  oonnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  vveehhiicclleess  ffoorr  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  wwhhaatt  aarree  ccuurrrreennttllyy  

ddoommeessttiicc  bbrrooaaddccaassttss,,  ssuucchh  DDBBSS  ttrraannssmmiissssiioonnss  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ddoommeessttiicc  bbrrooaaddccaassttss  aanndd  aallll  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAggrreeeemmeenntt  wwhhiicchh  aarree  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ddoommeessttiicc  bbrrooaaddccaassttss  sshhaallll  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  

ssuucchh  DDBBSS  ttrraannssmmiissssiioonnss..  

SSiinncceerreellyy,,  

  

WWGGBBHH  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  

  

BByy::        

  

  

TTHHIIRRTTEEEENN  ((FF//KK//AA  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  

BBRROOAADDCCAASSTTIINNGG  CCOORRPPOORRAATTIIOONN))  

  

BByy::        

  

KKCCEETT  CCOOMMMMUUNNIITTYY  TTEELLEEVVIISSIIOONN  OOFF  

SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

BByy::        

  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..  

oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..  

  

  

BByy::        

GGaaiill  LLeeee  

SSeeccrreettaarryy  ––  TTrreeaassuurreerr  



  

  

##1100  

  

JJuullyy  11,,  22001100  

  

  

LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmaann::  

  

TThhee  CCoommppaannyy  aaggrreeeess  ttoo  mmaakkee  aa  ggoooodd  ffaaiitthh  eeffffoorrtt  ttoo  sshhaarree  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthh  ccoovveerreedd  eemmppllooyyeeeess  

oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  uussee  ooff  nneeww  tteecchhnnoollooggiieess  aanndd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeww  ddiissttrriibbuuttiioonn  

ssyysstteemmss,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  aapppprroopprriiaattee  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  pprroopprriieettaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

SSiinncceerreellyy,,  

  

WWGGBBHH  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  

  

BByy::        

  

  

TTHHIIRRTTEEEENN  ((FF//KK//AA  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  

BBRROOAADDCCAASSTTIINNGG  CCOORRPPOORRAATTIIOONN))  

  

BByy::        

  

KKCCEETT  CCOOMMMMUUNNIITTYY  TTEELLEEVVIISSIIOONN  OOFF  

SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

BByy::        

  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..  

oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..  

  

  

BByy::        

GGaaiill  LLeeee  

SSeeccrreettaarryy  ––  TTrreeaassuurreerr  



  

  

##1111  

  

JJuullyy  11,,  22001100    

  

  

LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn::  

  

TThhee  ppaarrttiieess  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  dduurriinngg  tthhee  tteerrmm  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  ssttaattiioonnss  wwiillll  bbee  

rreeqquuiirreedd  ttoo  pprrooggrraamm  nnoonn--ccoommmmeerrcciiaall  ddiiggiittaall  tteelleevviissiioonn  bbaannddss  aanndd  tthhaatt  iitt  iiss  ccuurrrreennttllyy  ccoonntteemmppllaatteedd  

tthhaatt  ssttaattiioonnss  wwiillll  eennggaaggee  iinn  ““mmuullttiiccaassttiinngg,,””  wwiitthh  tthhee  ddiiggiittaall  bbaanndd  ddiivviiddeedd  iinnttoo  uupp  ttoo  ffoouurr  ((44))  

sseeppaarraattee  ssiiggnnaallss..    IInn  aaddddiittiioonn,,  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  pprrooggrraammss  wwiillll  bbee  lliicceennsseedd  ffoorr  eexxhhiibbiittiioonn  oonn  ddiiggiittaall  

ccaabbllee,,  sseeppaarraattee  aanndd  aappaarrtt  ffrroomm  nnoorrmmaall  aannaalloogg  oorr  ccoommbbiinneedd  aannaalloogg  aanndd  ddiiggiittaall  ccaabbllee  rreelleeaasseess  oonn  

wwhhaatt  aarree  ttrraaddiittiioonnaallllyy  ttrreeaatteedd  aass  bbaassiicc  ccaabbllee  aanndd  ppaayy  tteelleevviissiioonn  rreelleeaasseess..    IItt  iiss  ffuurrtthheerr  uunnddeerrssttoooodd  

tthhaatt  tthhee  mmaarrkkeett  ffoorr  ssuucchh  ddiiggiittaall  bbrrooaaddccaassttss  aanndd  ddiiggiittaall  ccaabbllee  rreelleeaasseess  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  ssmmaallll  dduurriinngg  

tthhee  tteerrmm  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt..    TThheerreeffoorree,,  tthhee  ppaarrttiieess  aaggrreeee  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eexxcceeppttiioonnss  ttoo  AArrttiiccllee  

VVII  aanndd  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  bbaassiicc  ccaabbllee  aanndd  ppaayy  tteelleevviissiioonn  rreelleeaasseess  aanndd  tthhee  lliicceennssee  ffeeee  

rreeqquuiirreemmeennttss  sseett  ffoorrtthh  tthheerreeiinn::  

  

11..  UUnnlleessss  tthhiiss  ssiiddeelleetttteerr  iiss  mmooddiiffiieedd  aass  sseett  ffoorrtthh  bbeellooww  dduurriinngg  tthhee  tteerrmm  ooff  tthhiiss  

AAggrreeeemmeenntt,,  tthhee  eexxhhiibbiittiioonn  ooff  aa  ccoovveerreedd  pprrooggrraamm  oonn  DDTTVV  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  

““rreelleeaassee””  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  ppuurrssuuaanntt  ttoo  AArrttiiccllee  VVII  aanndd  tthheerreeffoorree  nnoo  ppaayymmeenntt  sshhaallll  bbee  

dduuee..      

  

22..  UUnnlleessss  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoommppeennssaattiioonn  iiss  ppaaiidd  ffoorr  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aa  sseeppaarraattee  ddiiggiittaall  ccaabbllee  

rreelleeaassee,,  tthhee  eexxhhiibbiittiioonn  ooff  aa  ccoovveerreedd  pprrooggrraamm  oonn  ddiiggiittaall  ccaabbllee  ((sseeppaarraattee  ffrroomm  aa  

ccoommbbiinneedd  bbaassiicc  oorr  ppaayy  ccaabbllee  rreelleeaassee  oovveerr  aannaalloogg  ccaabbllee))  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aann  

eexxhhiibbiittiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAggrreeeemmeenntt  aapppplliiccaabbllee  ttoo  

bbaassiicc  ccaabbllee  aanndd  ppaayy  tteelleevviissiioonn  eexxhhiibbiittiioonnss  aanndd  sshhaallll  nnoott  rreeqquuiirree  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  

aannyy  rreessiidduuaallss..  

  

33..  IIff  dduurriinngg  tthhee  tteerrmm  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  DDTTVV  oorr  sseeppaarraattee  ddiiggiittaall  ccaabbllee  rreelleeaasseess  

bbeeccoommee  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  vveehhiiccllee  ffoorr  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  wwhhaatt  aarree  ccuurrrreennttllyy  ddoommeessttiicc  

tteelleevviissiioonn  bbrrooaaddccaassttss  oorr  aannaalloogg  bbaassiicc  ccaabbllee  aanndd//oorr  ppaayy  tteelleevviissiioonn  rreelleeaasseess  ssuucchh  tthhaatt  

tthhee  ffaaccttuuaall  pprreeddiiccaatteess  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppaarraaggrraapphh  ooff  tthhiiss  ssiiddeelleetttteerr  aarree  nnoo  lloonnggeerr  

vvaalliidd  ((ii..ee..,,  tthhee  mmaarrkkeett  iinn  ddiiggiittaall  bbrrooaaddccaassttss  aanndd//oorr  sseeppaarraattee  ddiiggiittaall  ccaabbllee  rreelleeaasseess  iiss  

nnoo  lloonnggeerr  ssmmaallll)),,  tthhiiss  ssiiddeelleetttteerr  wwiillll  bbee  ooff  nnoo  ffuurrtthheerr  ffoorrccee  oorr  eeffffeecctt..  

  

44..    NNiinneettyy  ((9900))  ddaayyss  ffoolllloowwiinngg  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhiiss  MMeemmoorraanndduumm  ooff  AAggrreeeemmeenntt,,  tthhee  

CCoommppaannyy  wwiillll  pprroovviiddee  tthhee  GGuuiilldd  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  sseettttiinngg  ffoorrtthh  tthhee  pprrooggrraammmmiinngg  

wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  bbrrooaaddccaasstt  oorr  rreelleeaasseedd  sseeppaarraatteellyy  ttoo  ddiiggiittaall  ccaabbllee  ttoo  ddaattee  oonn  tthheeiirr  

ddiiggiittaall  cchhaannnneellss..    TThheerreeaafftteerr,,  tthhee  GGuuiilldd  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  rreeooppeenn  tthhiiss  

ssiiddeelleetttteerr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  nneeggoottiiaattiinngg  aa  rreeppllaacceemmeenntt  bbyy  ggiivviinngg  nniinneettyy  ((9900))  ddaayyss  

nnoottiiccee  ttoo  CCoommppaannyy..      



  

  

SSiinncceerreellyy,,  

  

WWGGBBHH  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  

  

BByy::        

  

  

TTHHIIRRTTEEEENN  ((FF//KK//AA  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  

BBRROOAADDCCAASSTTIINNGG  CCOORRPPOORRAATTIIOONN))  

  

BByy::        

  

KKCCEETT  CCOOMMMMUUNNIITTYY  TTEELLEEVVIISSIIOONN  OOFF  

SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

BByy::        

  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..  

oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..  

  

  

BByy::        

  

GGaaiill  LLeeee  

SSeeccrreettaarryy  ––  TTrreeaassuurreerr  



  

  

##1122  

  

JJuullyy  11,,  22001100  

  

RRee::  LLeeaavvee--BBeehhiinnddss  

  

LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn::  

  

TThhee  CCoommppaannyy  mmaayy  nnoott,,  aass  aa  ccoonnddiittiioonn  ffoorr  hhoollddiinngg  aa  ppiittcchh  mmeeeettiinngg,,  rreeqquuiirree  tthhaatt  tthhee  wwrriitteerr  ssuubbmmiitt  

oorr  lleeaavvee  bbeehhiinndd  aannyy  wwrriitttteenn  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  ddeessccrriibbiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  pprroojjeecctt  oorr  pprrooggrraamm..  

  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  wwrriitteerr  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddoo  ssoo,,  hhee  oorr  sshhee  mmaayy,,  aatt  hhiiss//hheerr  oowwnn  ddiissccrreettiioonn,,  lleeaavvee  

ssuucchh  wwrriitttteenn  mmaatteerriiaall  wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy  aatt  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg..  

  

SSiinncceerreellyy,,  

  

WWGGBBHH  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  

  

BByy::        

  

  

TTHHIIRRTTEEEENN  ((FF//KK//AA  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  

BBRROOAADDCCAASSTTIINNGG  CCOORRPPOORRAATTIIOONN))  

  

BByy::        

  

KKCCEETT  CCOOMMMMUUNNIITTYY  TTEELLEEVVIISSIIOONN  OOFF  

SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

BByy::        

  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..  

oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..  

  

  

BByy::        

GGaaiill  LLeeee  

SSeeccrreettaarryy  ––  TTrreeaassuurreerr  



  

  

##1133  

  

JJuullyy  11,,  22001100  

  

RRee::    EExxhhiibbiittiioonn  ooff  PPrrooggrraammss  PPrroodduucceedd  ffoorr  

PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  TTrraannssmmiitttteedd  vviiaa  tthhee  

IInntteerrnneett  

  

LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn::  

  

TThhiiss  ccoonnffiirrmmss  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  GGuuiilldd  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  ((ccoolllleeccttiivveellyy  ““tthhee  ppaarrttiieess””))  

ccoonncceerrnniinngg  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  WWGGAA  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  FFrreeeellaannccee  AAggrreeeemmeenntt  ttoo  tthhee  eexxhhiibbiittiioonn  

ooff  ccoovveerreedd  tteelleevviissiioonn  mmoottiioonn  ppiiccttuurreess,,  tthhee  pprriinncciippaall  pphhoottooggrraapphhyy  ooff  wwhhiicchh  ccoommmmeenncceedd  oonn  oorr  aafftteerr  

JJuullyy  11,,  11997711,,  oonn  oorr  bbyy  mmeeaannss  ooff  tthhee  IInntteerrnneett  oorr  ootthheerr  ssiimmiillaarr  ddeelliivveerryy  ssyysstteemmss  ((““IInntteerrnneett””))..
**
  

  

11..  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  PPrrooggrraammss  PPrroodduucceedd  ffoorr  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  VViiaa  tthhee  IInntteerrnneett  oorr  OOtthheerr  SSiimmiillaarr  

DDeelliivveerryy  SSyysstteemmss  

  

WWhheerree  aa  pprrooggrraamm  oorr  ppoorrttiioonn  tthheerreeooff  pprroodduucceedd  uunnddeerr  tthhiiss  oorr  aannyy  pprriioorr  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  

AAggrreeeemmeenntt  iiss  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  ccoonnssuummeerr  oovveerr  tthhee  IInntteerrnneett  oorr  ootthheerr  ssiimmiillaarr  ddeelliivveerryy  ssyysstteemmss  

((““tthhee  IInntteerrnneett””)),,  wwhheetthheerr  ffoorr  aa  ffiixxeedd  oorr  lliimmiitteedd  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  ppaayy  ttoo  tthhee  

ccrreeddiitteedd  wwrriitteerr((ss))  aann  aaggggrreeggaattee  ssuumm  eeqquuaall  ttoo  oonnee  aanndd  ttwwoo--tteenntthhss  ppeerrcceenntt  ((11..22%%))  ooff  tthhee  lliicceennssee  

ffeeee  ppaaiidd  bbyy  tthhee  lliicceennsseeee  ffoorr  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddeelliivveerr  ssuucchh  ppiiccttuurreess  oonn  tthhee  IInntteerrnneett..
****

  

  

WWhheerree  aa  pprrooggrraamm  oorr  ppoorrttiioonn  tthheerreeooff  pprroodduucceedd  uunnddeerr  tthhiiss  oorr  aannyy  pprriioorr  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  

AAggrreeeemmeenntt  iiss  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  ccoonnssuummeerr  oovveerr  tthhee  IInntteerrnneett  aass  aa  ppaaiidd  ppeerrmmaanneenntt  ddoowwnnllooaadd  

((““DDoowwnnllooaadd--ttoo--OOwwnn””  oorr  ““EElleeccttrroonniicc  SSeellll  TThhrroouugghh””  ((““EESSTT””)))),,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  ppaayy  ttoo  tthhee  

ccrreeddiitteedd  wwrriitteerr((ss))  aann  aaggggrreeggaattee  ssuumm  eeqquuaall  ttoo  oonnee  aanndd  eeiigghhtt--tteenntthhss  ppeerrcceenntt  ((11..88%%))  ooff  ttwweennttyy  

ppeerrcceenntt  ((2200%%))  ooff  CCoommppaannyy‟‟ss  aaccccoouunnttaabbllee  rreecceeiippttss  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  110000,,000000  uunniittss,,  aanndd  tthhrreeee  aanndd  

ffiivvee--tteenntthhss  ppeerrcceenntt  ((33..55%%))  ooff  ttwweennttyy  ppeerrcceenntt  ((2200%%))  ooff  CCoommppaannyy‟‟ss  aaccccoouunnttaabbllee  rreecceeiippttss  

tthheerreeaafftteerr..    SSuucchh  EESSTT  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ttwweennttyy  ppeerrcceenntt  ((2200%%))  nnoonn--rreeffuunnddaabbllee  aaddvvaannccee  

pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  AArrttiiccllee  XXIIIIII  ((tthhee  aaggggrreeggaattee  ssuummss  pprroovviiddeedd  ffoorr  hheerreeiinn  sshhaallll  bbee  ccrreeddiittaabbllee  

aaggaaiinnsstt  ssuucchh  aaddvvaannccee));;  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  iiff  tthhee  pprrooggrraamm  bbeeiinngg  ddeelliivveerreedd  aass  aann  EESSTT  hhaass  

nnoott  ootthheerrwwiissee  bbeeeenn  rreelleeaasseedd  iinn  SSuupppplleemmeennttaall  MMaarrkkeettss,,  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  ttwweennttyy  ppeerrcceenntt  ((2200%%))  

aaddvvaannccee  sshhaallll  bbee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sscchheedduullee::  

  

11,,000000  uunniittss  ssoolldd      55%%  ooff  iinniittiiaall  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  

                                                                                                  
**
  TThhee  ppaarrttiieess  rreesseerrvvee  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  lleeggaall  rriigghhttss  aanndd  ppoossiittiioonnss  aass  ttoo  tthhee  aapppplliiccaabbiilliittyy  ooff  AArrttiiccllee  6644  ttoo  iinntteerraaccttiivvee  

pprrooggrraammss  ttrraannssmmiitttteedd  vviiaa  tthhee  IInntteerrnneett..  

****
  AAss  bbaarrggaaiinniinngg  hhiissttoorryy  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  lliicceennssiinngg  ooff  aa  mmoottiioonn  ppiiccttuurree  vviiaa  tthhee  IInntteerrnneett  ffoorr  aa  ffiixxeedd  aanndd  lliimmiitteedd  

ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  oorr  lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  eexxhhiibbiittiioonnss,,  tthhiiss  llaanngguuaaggee  iiss  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmooddeell::  ssttuuddiioo  lliicceennsseess  ttoo  

MMoovviieeffllyy  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ttrraannssmmiitt  tthhee  mmoottiioonn  ppiiccttuurree  oonn  tthhee  IInntteerrnneett  ttoo  tthhee  vviieewweerr  wwhhoo  ppaayyss  MMoovviieeffllyy  oonn  aa  ssuubbssccrriippttiioonn  

oorr  ppeerr--ppiiccttuurree  bbaassiiss..    SSuucchh  ppaayymmeenntt  wwoouulldd  eennaabbllee  tthhee  vviieewweerr  ttoo  vviieeww  tthhee  mmoottiioonn  ppiiccttuurree  ffoorr  aa  ffiixxeedd  aanndd  lliimmiitteedd  

ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  oorr  lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  eexxhhiibbiittiioonnss..    FFoorr  eexxaammppllee,,  iiff  CCoolluummbbiiaa  PPiiccttuurreess,,  tthhrroouugghh  CCoolluummbbiiaa--TTrrii--SSttaarr  

HHoommee  EEnntteerrttaaiinnmmeenntt,,  lliicceennsseess  ttoo  MMoovviieeffllyy  tthhee  rriigghhtt  ttoo  eexxhhiibbiitt  aa  CCoolluummbbiiaa  PPiiccttuurreess  ffiillmm,,  tthhee  rreessiidduuaallss  sshhaallll  bbee  bbaasseedd  

uuppoonn  110000%%  ooff  tthhee  lliicceennssee  ffeeee  ppaaiidd  bbyy  MMoovviieeffllyy  ttoo  CCoolluummbbiiaa--TTrrii--SSttaarr  HHoommee  EEnntteerrttaaiinnmmeenntt  ffoorr  ssuucchh  ppiiccttuurree..  



  

  

  

22,,550000  uunniittss  ssoolldd      55%%  ooff  iinniittiiaall  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  

  

55,,000000++  uunniittss  ssoolldd      1100%%  ooff  iinniittiiaall  mmiinniimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  

  

NNootthhiinngg  hheerreeiinn  sshhaallll  rreelliieevvee  tthhee  CCoommppaannyy  ooff  iittss  oobblliiggaattiioonn  ttoo  ppaayy  tthhee  aapppplliiccaabbllee  

ccoommppeennssaattiioonn  ccaalllleedd  ffoorr  bbyy  SSiiddeelleetttteerr  88  ffoorr  aann  oouutt--ooff--lliicceennssee  pprrooggrraamm  wwhheenn  aa  pprrooggrraamm  iiss  

ssttrreeaammeedd  oonn  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  oonn--lliinnee  sseerrvviicceess  oonn  aa  nnoonn--ddoowwnnllooaaddaabbllee  bbaassiiss..  

  

WWhheenn  tthhee  CCoommppaannyy‟‟ss  rreecceeiippttss  ffrroomm  tthhee  lliicceennssiinngg  ooff  ssuucchh  eexxhhiibbiittiioonn  aarree  rreecceeiivveedd  ffrroomm  aann  

eennttiittyy  wwhhiicchh  aaccttss  aass  tthhee  eexxhhiibbiittoorr  aanndd  iinn  wwhhiicchh  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  aa  ffiinnaanncciiaall  iinntteerreesstt,,  tthhee  

rreeaassoonnaabblleenneessss  ooff  tthhee  ffeeee  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ffrroomm  tthhee  lliicceennssiinngg  ooff  ssuucchh  eexxhhiibbiittiioonn  

sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  eexxhhiibbiittoorr‟‟ss  lliicceennssee  ffeeee  ppaayymmeennttss  ttoo  uunnrreellaatteedd  eennttiittiieess  ffoorr  

ccoommppaarraabbllee  mmoottiioonn  ppiiccttuurreess..  

  

TThhee  ppaarrttiieess  aaggrreeee  tthhaatt  tthhee  rreessiidduuaallss  dduuee  ttoo  wwrriitteerrss  uunnddeerr  tthhiiss  ppaarraaggrraapphh  11  sshhaallll  bbee  ppaayyaabbllee  iinn  

tthhee  ssaammee  mmaannnneerr  aanndd  ttoo  tthhee  ssaammee  eexxtteenntt  aass  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ppaayy  tteelleevviissiioonn  aanndd  ppaayy--ppeerr--vviieeww  aass  

pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA  ((ssuubbjjeecctt  ttoo  ccoonnffoorrmmiinngg  cchhaannggeess  iiff  

nneecceessssaarryy))::  

  

  AArrttiiccllee  5511..CC..33  ((ffoorreeiiggnn  rreecceeiippttss  aanndd  nnoonn--rreettuurrnnaabbllee  aaddvvaanncceess));;    

  

  AArrttiiccllee  5511..CC..55  ((aallllooccaattiioonn  ooff  pprroo  rraattaa  sshhaarreess  ooff  rreessiidduuaallss  aammoonngg  wwrriitteerrss));;  

  

  AArrttiiccllee  5511..CC..66  ((ttiimmee  ooff  ppaayymmeenntt,,  ppaayymmeenntt  rreeqquuiirreemmeennttss,,  rreeppoorrttiinngg,,  aanndd  eexxcclluussiioonn  ffrroomm  

ppeennssiioonn  aanndd  hheeaalltthh  rreeqquuiirreemmeennttss));;  

  

  AArrttiiccllee  5511..CC..77  ((ggrroossss  ppaarrttiicciippaattiioonnss));;  

  

  AArrttiiccllee  5511..CC..88  ((ttrraannssffeerr  aanndd  aassssuummppttiioonn));;  

  

  AArrttiiccllee  5511..CC..99  ((aassssuummppttiioonn  aaggrreeeemmeenntt));;  

  

  AArrttiiccllee  5511..CC..1100  ((ccoonnttiinnuuiinngg  oobblliiggaattiioonnss));;  aanndd  

  

  AArrttiiccllee  6655  ((ffiinnaanncciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy))..  

  

22..  OOtthheerr  EExxhhiibbiittiioonnss  

  

WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthheeaattrriiccaall  aanndd  tteelleevviissiioonn  mmoottiioonn  ppiiccttuurreess,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  aaggrreeeedd  ttoo  aa  

sseeppaarraattee  ppaayymmeenntt  ffoorr  tthhiiss  uussee  oonn  tthhee  IInntteerrnneett  bbeeccaauussee  IInntteerrnneett  eexxhhiibbiittiioonn  iiss  aatt  tthhiiss  ttiimmee  

oouuttssiiddee  tthhee  pprriimmaarryy  mmaarrkkeett..    TThhee  CCoommppaannyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  iinn  ffuuttuurree  nneeggoottiiaattiioonnss  ttoo  

ccoonntteenndd  tthhaatt  tthhee  ppaatttteerrnn  ooff  rreelleeaassee  hhaass  cchhaannggeedd  ssoo  tthhaatt  tthhiiss  uussee  ccoonnssttiittuutteess  oorr  iiss  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  

pprriimmaarryy  mmaarrkkeett  ooff  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthheeaattrriiccaall  oorr  tteelleevviissiioonn  mmoottiioonn  ppiiccttuurreess,,  aanndd  tthhaatt,,  tthheerreeffoorree,,  

nnoo  aaddddiittiioonnaall  ppaayymmeenntt  ppuurrssuuaanntt  hheerreettoo  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  eexxhhiibbiittiioonn  ooff  

tthheeaattrriiccaall  oorr  tteelleevviissiioonn  mmoottiioonn  ppiiccttuurreess  ((iinncclluuddiinngg  tthhoossee  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt))  oonn  tthhee  



  

  

IInntteerrnneett..    TThhee  WWGGAA  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  iinn  ffuuttuurree  nneeggoottiiaattiioonnss  ttoo  ccoonntteenndd  ttoo  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  aanndd  

ffuurrtthheerr  ttoo  aasssseerrtt  tthhaatt  rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhheetthheerr  ootthheerr  eexxhhiibbiittiioonnss  aarree  oorr  hhaavvee  bbeeccoommee  ppaarrtt  ooff  tthhee  

pprriimmaarryy  mmaarrkkeett,,  ppaayymmeenntt  pprroovviissiioonnss  ffoorr  wwrriitteerrss  ooff  mmoottiioonn  ppiiccttuurreess  ssoo  eexxhhiibbiitteedd  sshhoouulldd  bbee  

iimmpprroovveedd..  

  

SSiinncceerreellyy,,  

  

WWGGBBHH  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  

  

BByy::        

  

  

TTHHIIRRTTEEEENN  ((FF//KK//AA  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  

BBRROOAADDCCAASSTTIINNGG  CCOORRPPOORRAATTIIOONN))  

  

BByy::        

  

KKCCEETT  CCOOMMMMUUNNIITTYY  TTEELLEEVVIISSIIOONN  OOFF  

SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

BByy::        

  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..  

oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..  

  

  

BByy::        

GGaaiill  LLeeee  

SSeeccrreettaarryy  ––  TTrreeaassuurreerr  



  

  

##1144  

  

JJuullyy  11,,  22001100  

  

RRee::    PPrrooggrraammss  MMaaddee  ffoorr  tthhee  IInntteerrnneett  

LLaaddiieess  aanndd  GGeennttlleemmeenn::  

  

SShhoouulldd  tthhee  IInntteerrnneett  bbeeccoommee  tthhee  pprriimmaarryy  mmeeddiiuumm  ffoorr  oorriiggiinnaall  eexxhhiibbiittiioonn  ooff  pprrooggrraammss  

ccuurrrreennttllyy  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  WWGGAA  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  AAggrreeeemmeenntt  ((ii..ee..,,  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  vviieewweerrss  vviieeww  

ssuucchh  pprrooggrraammmmiinngg  vviiaa  tthhee  IInntteerrnneett  rraatthheerr  tthhaann  oonn  bbrrooaaddccaasstt  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  ssttaattiioonnss)),,  tthheenn  

““NNaattiioonnaall  IInntteerrnneett  PPrrooggrraammss””  ((aass  hheerreeiinnaafftteerr  ddeeffiinneedd))  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  

AAggrreeeemmeenntt..    ““NNaattiioonnaall  IInntteerrnneett  PPrrooggrraammss””  sshhaallll  mmeeaann  pprrooggrraammss  tthhaatt  aarree  ooff  tthhee  ssaammee  qquuaalliittyy  aanndd  

ttyyppee  aass  tthhoossee  ccuurrrreennttllyy  pprroodduucceedd  uunnddeerr  tthhee  WWGGAA  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  AAggrreeeemmeenntt  aass  NNaattiioonnaall  oorr  

RReeggiioonnaall  PPrrooggrraammss  aanndd  aarree  nnoott  ddeerriivveedd  ffrroomm  llooccaall  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  pprrooggrraammss  oorr  pprriimmaarriillyy  

iinntteennddeedd  ffoorr  aa  CCoommppaannyy‟‟ss  llooccaall  aauuddiieennccee..  

  

NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iiff  aatt  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  tteerrmm  hheerreeooff,,  oonnee  oorr  mmoorree  

eeppiissooddeess  ooff  aa  ““LLeeggaaccyy  NNaattiioonnaall  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  SSeerriieess””  ((aass  hheerreeiinnaafftteerr  ddeeffiinneedd))  iiss  pprroodduucceedd  ffoorr  

pprriimmaarryy  eexxhhiibbiittiioonn  oonn  tthhee  IInntteerrnneett,,  tthheenn  ssuucchh  pprrooggrraamm((ss))  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  

AAggrreeeemmeenntt,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  pprrooggrraammss((ss))  aarree  ooff  tthhee  ssaammee  qquuaalliittyy  aanndd  ttyyppee  aanndd  ssuubbssttaannttiiaallllyy  tthhee  

ssaammee  oorr  ssiimmiillaarr  bbuuddggeett  aass  eeppiissooddeess  ooff  tthhee  LLeeggaaccyy  NNaattiioonnaall  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  SSeerriieess..    AA  ““LLeeggaaccyy  

NNaattiioonnaall  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  SSeerriieess””  iiss  aa  sseerriieess  ooff  NNaattiioonnaall  oorr  RReeggiioonnaall  PPrrooggrraammss  ooff  aa  hhaallff  ((½½))  

hhoouurr  oorr  lloonnggeerr  iinn  lleennggtthh  ccoovveerreedd  hheerreeuunnddeerr  ffoorr  eexxhhiibbiittiioonn  oonn  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn,,  oonnee  ((11))  oorr  mmoorree  

eeppiissooddeess  ooff  wwhhiicchh  wwaass  pprroodduucceedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  tteerrmm  hheerreeooff..    IIff  tthhee  pprrooggrraamm  ddooeess  nnoott  hhaavvee  

ssuubbssttaannttiiaallllyy  tthhee  ssaammee  oorr  ssiimmiillaarr  bbuuddggeett  aass  aann  eeppiissooddee  ooff  aa  LLeeggaaccyy  NNaattiioonnaall  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  

SSeerriieess,,  aanndd  iiff  ssuucchh  pprrooggrraamm  iiss  wwrriitttteenn  bbyy  aa  pprrooffeessssiioonnaall  wwrriitteerr,,  CCoommppaannyy  sshhaallll  mmaakkee  ppeennssiioonn  aanndd  

hheeaalltthh  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ((aatt  tthhee  ssaammee  ppeerrcceennttaaggeess  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  AArrttiiccllee  1177  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA))  bbaasseedd  

uuppoonn  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  nneeggoottiiaatteedd  bbeettwweeeenn  CCoommppaannyy  aanndd  wwrriitteerr((ss)),,  aanndd  CCoommppaannyy‟‟ss  oobblliiggaattiioonn  ttoo  

mmaakkee  ssuucchh  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  GGrriieevvaannccee  aanndd  AArrbbiittrraattiioonn  pprroovviissiioonnss  ooff  AArrttiiccllee  

1111  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA,,  aanndd  nnoo  ootthheerr  tteerrmmss  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA  oorr  tthhee  WWGGAA  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  

AAggrreeeemmeenntt  sshhaallll  aappppllyy..  

  

IIff,,  aatt  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  tteerrmm  hheerreeooff,,  aa  ffiifftteeeenn  ((1155))  mmiinnuuttee  oorr  lloonnggeerr  pprrooggrraamm  tthhaatt  ((ii))  iiss  

nnoott  ddeerriivveedd  ffrroomm  llooccaall  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  pprrooggrraammss  aanndd  iiss  nnoott  pprriimmaarriillyy  iinntteennddeedd  ffoorr  CCoommppaannyy‟‟ss  

llooccaall  aauuddiieennccee  aanndd  ((iiii))  iiss  ooff  tthhee  ssaammee  qquuaalliittyy  aanndd  ttyyppee  aass  aa  NNaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  ccoovveerreedd  hheerreeuunnddeerr  

ffoorr  eexxhhiibbiittiioonn  oonn  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  ((ootthheerr  tthhaann  aa  LLeeggaaccyy  NNaattiioonnaall  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  SSeerriieess))  iiss  

pprroodduucceedd  ffoorr  pprriimmaarryy  eexxhhiibbiittiioonn  oonn  tthhee  IInntteerrnneett,,  aanndd  iiff  ssuucchh  pprrooggrraamm  iiss  wwrriitttteenn  bbyy  aa  pprrooffeessssiioonnaall  

wwrriitteerr  wwhhoo  hhaass  pprreevviioouussllyy  wwrriitttteenn  aa  ssccrriipptt  ffoorr  aa  NNaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  pprroodduucceedd  ffoorr  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn  

((aa  ““PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  WWrriitteerr””)),,  tthheenn  ssuucchh  pprrooggrraamm  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  

AAggrreeeemmeenntt,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  pprrooggrraamm  hhaass  ssuubbssttaannttiiaallllyy  tthhee  ssaammee  oorr  ssiimmiillaarr  bbuuddggeett  aass  aa  

ccoommppaarraabbllee  NNaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  pprroodduucceedd  ffoorr  ppuubblliicc  tteelleevviissiioonn..    IIff  tthhee  pprrooggrraamm  iiss  wwrriitttteenn  bbyy  aa  

pprrooffeessssiioonnaall  wwrriitteerr  oorr  ddooeess  nnoott  hhaavvee  ssuubbssttaannttiiaallllyy  tthhee  ssaammee  oorr  ssiimmiillaarr  bbuuddggeett  aass  aa  ccoommppaarraabbllee  

NNaattiioonnaall  PPrrooggrraamm,,  CCoommppaannyy  sshhaallll  mmaakkee  ppeennssiioonn  aanndd  hheeaalltthh  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ((aatt  tthhee  ssaammee  

ppeerrcceennttaaggeess  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  AArrttiiccllee  1177  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA))  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  nneeggoottiiaatteedd  

bbeettwweeeenn  CCoommppaannyy  aanndd  wwrriitteerr((ss)),,  aanndd  CCoommppaannyy‟‟ss  oobblliiggaattiioonn  ttoo  mmaakkee  ssuucchh  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  sshhaallll  bbee  



  

  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  GGrriieevvaannccee  aanndd  AArrbbiittrraattiioonn  pprroovviissiioonnss  ooff  AArrttiiccllee  1111  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA,,  aanndd  nnoo  ootthheerr  

tteerrmmss  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA  oorr  tthhee  WWGGAA  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  AAggrreeeemmeenntt  sshhaallll  aappppllyy..  

  

IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aa  pprrooggrraamm  iiss  ccoovveerreedd  uunnddeerr  aannyy  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg  ppaarraaggrraapphhss,,  iiff  eeiitthheerr  

ppaarrttyy  wwiisshheess  ttoo  nneeggoottiiaattee  aa  rraattee  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  tthheenn--ccuurrrreenntt  rraatteess,,  ssuucchh  ppaarrttyy  mmaayy  rreeqquueesstt  

iimmmmeeddiiaattee  bbaarrggaaiinniinngg,,  iinn  wwhhiicchh  ccaassee  bbaarrggaaiinniinngg  sshhaallll  ccoommmmeennccee  wwiitthhiinn  tteenn  ((1100))  ddaayyss  ooff  ssuucchh  

rreeqquueesstt..  

  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  CCoommppaannyy  mmaayy,,  aatt  iittss  ssoollee  aanndd  eexxcclluussiivvee  ooppttiioonn,,  eelleecctt  oonn  aa  

ccaassee--bbyy--ccaassee  bbaassiiss  ttoo  ccoovveerr  ootthheerr  mmaatteerriiaall  pprroodduucceedd  ffoorr  oorriiggiinnaall  eexxhhiibbiittiioonn  oonn  tthhee  IInntteerrnneett..    SSuucchh  

ccoovveerraaggee,,  iiff  eelleecctteedd,,  sshhaallll  rreeqquuiirree  CCoommppaannyy  ttoo  mmaakkee  ppeennssiioonn  aanndd  hheeaalltthh  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ((aatt  tthhee  

ssaammee  ppeerrcceennttaaggeess  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  AArrttiiccllee  1177  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA))  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  

nneeggoottiiaatteedd  bbeettwweeeenn  CCoommppaannyy  aanndd  wwrriitteerr((ss)),,  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy‟‟ss  oobblliiggaattiioonn  ttoo  mmaakkee  ssuucchh  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  GGrriieevvaannccee  aanndd  AArrbbiittrraattiioonn  pprroovviissiioonnss  ooff  AArrttiiccllee  1111  ooff  tthhee  

22000088  MMBBAA..    NNoo  ootthheerr  tteerrmmss  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA  oorr  tthhee  WWGGAA  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  AAggrreeeemmeenntt  sshhaallll  

aappppllyy..  

  

FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  SSiiddeelleetttteerr,,  aa  pprrooggrraamm  tthhaatt  iiss  mmaaddee  ffoorr  tthhee  IInntteerrnneett  hhaass  ““ssuubbssttaannttiiaallllyy  

tthhee  ssaammee  oorr  ssiimmiillaarr  bbuuddggeett””  ttoo  tthhaatt  ooff  aann  eeppiissooddee  ooff  aa  LLeeggaaccyy  NNaattiioonnaall  PPuubblliicc  TTeelleevviissiioonn  SSeerriieess  

oorr  ootthheerr  ccoommppaarraabbllee  NNaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  wwhheerree  ssuucchh  mmaaddee--ffoorr--IInntteerrnneett  pprrooggrraamm  hhaass  aa  bbuuddggeett  tthhaatt  

iiss  nnoo  mmoorree  tthhaann  ttwweennttyy  ppeerrcceenntt  ((2200%%))  lloowweerr  tthhaann  ssuucchh  eeppiissooddee  ooff  aa  LLeeggaaccyy  NNaattiioonnaall  PPuubblliicc  

TTeelleevviissiioonn  SSeerriieess  oorr  ootthheerr  ccoommppaarraabbllee  NNaattiioonnaall  PPrrooggrraamm..      

  

FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  SSiiddeelleetttteerr,,  tthhee  tteerrmm  ““IInntteerrnneett””  mmeeaannss  tthhee  IInntteerrnneett,,  mmoobbiillee  ddeevviicceess  

aanndd  ootthheerr  ssiimmiillaarr  ddeelliivveerryy  ssyysstteemmss..    

  

NNootthhiinngg  hheerreeiinn  sshhaallll  eennllaarrggee  oorr  lliimmiitt  tthhee  WWGGAA‟‟ss  wwoorrkk  jjuurriissddiiccttiioonn  uunnddeerr  tthhee  AAggrreeeemmeenntt..  

  

SSiinncceerreellyy,,  

  

WWGGBBHH  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  

  

BByy::        

  

  

TTHHIIRRTTEEEENN  ((FF//KK//AA  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  

BBRROOAADDCCAASSTTIINNGG  CCOORRPPOORRAATTIIOONN))  

  

BByy::        

  

KKCCEETT  CCOOMMMMUUNNIITTYY  TTEELLEEVVIISSIIOONN  OOFF  

SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

BByy::        



  

  

  

AAGGRREEEEDD  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD::  

  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  EEAASSTT,,  IINNCC..  

oonn  bbeehhaallff  ooff  iittsseellff  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

WWRRIITTEERRSS  GGUUIILLDD  OOFF  AAMMEERRIICCAA,,  WWEESSTT,,  IINNCC..  

  

  

BByy::        

GGaaiill  LLeeee  

SSeeccrreettaarryy  ––  TTrreeaassuurreerr  



  

  

SSCCHHEEDDUULLEE  BB  

TTEELLEEVVIISSIIOONN  CCRREEDDIITTSS  

11..  CCrreeddiitt  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  oonn  tthhee  ssccrreeeenn  ffoorr  tthhee  aauutthhoorrsshhiipp  ooff  ssttoorriieess  aanndd  tteelleeppllaayyss  aanndd  sshhaallll  bbee  

wwoorrddeedd  ““TTeelleeppllaayy  bbyy,,””  aanndd  ““SSttoorryy  bbyy,,””  oorr  ““WWrriitttteenn  bbyy””  ((ffoorr  ssttoorryy  aanndd  tteelleeppllaayy))..  

aa..  FFoorr  DDooccuummeennttaarryy,,  NNeewwss  aanndd  PPuubblliicc  AAffffaaiirrss  pprrooggrraammss,,  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  oonn  tthhee  

ssccrreeeenn  ffoorr  tthhee  aauutthhoorrsshhiipp  ooff  ssttoorriieess  aanndd  tteelleessccrriippttss  aanndd  sshhaallll  bbee  wwoorrddeedd::  

ii..  ““WWrriitteerr””  oorr  ““WWrriitttteenn  bbyy””;;  oorr  

iiii..  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  iinntteerrvviieeww  oorr  ddiissccuussssiioonn  pprrooggrraammss  oonnllyy  ““CCoonnttiinnuuiittyy  bbyy,,””  oorr  

““SSppeecciiaall  MMaatteerriiaall  bbyy””  oorr  ““IInntteerrvviieeww  MMaatteerriiaall  WWrriitttteenn  bbyy””;;  oorr  

iiiiii..  wwhheerree  tthhee  pprriimmaarryy  wwrriittiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  aa  wwrriitteerr  ttoo  aa  pprrooggrraamm  iiss  iinn  tthhee  

ffoorrmm  ooff  qquueessttiioonnss  wwrriitttteenn  ffoorr  ddeelliivveerryy  oonn  tthhee  aaiirr,,  ““IInntteerrvviieeww  MMaatteerriiaall  bbyy””  

oorr  ““IInntteerrvviieeww  MMaatteerriiaall  PPrreeppaarreedd  bbyy””;;  oorr  

iivv..  wwhheerree  tthhee  ssppeecciiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  ffuurrnniisshheedd  mmaakkee  iitt  

aapppprroopprriiaattee,,  ““SSppeecciiaall  SSccrriipptt  MMaatteerriiaall  bbyy””  oorr  ““SSppeecciiaall  MMaatteerriiaall  WWrriitttteenn  

bbyy..””  ““SSttoorryy  bbyy””  oorr  ““TTeelleessccrriipptt  bbyy””  mmaayy  bbee  ggiivveenn  uunnddeerr  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  

hheerreeiinnaafftteerr  sseett  ffoorrtthh..  

bb..  FFoorr  CCoommeeddyy--VVaarriieettyy  pprrooggrraammss  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee::  

ii..  ““WWrriitttteenn  bbyy””;;  

iiii..  ““WWrriitteerrss””  ((aapppplliiccaabbllee  oonnllyy  ttoo  pprrooggrraammss  ooff  tthhee  ““ttaallkk””  ttyyppee  ssuucchh  aass  ““TThhee  

TToonniigghhtt  SShhooww””));;  

iiiiii..  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  ““SSppeecciiaall  MMaatteerriiaall  WWrriitttteenn  bbyy,,””  ““SSppeecciiaall  MMaatteerriiaall  bbyy,,””  

““SSkkeettcchh((ss))  WWrriitttteenn  bbyy””  oorr  ““LLyyrriiccss  WWrriitttteenn  bbyy..””  

cc..  FFoorr  QQuuiizz  aanndd  AAuuddiieennccee  ppaarrttiicciippaattiioonn  pprrooggrraammss,,  tthhee  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee::  

ii..  ““WWrriitteerr((ss))””;;  oorr  

iiii..  ““WWrriitteerrss  ooff  SSccrriipptteedd  MMaatteerriiaall””;;  

iiiiii..  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  ““QQuueessttiioonnss  WWrriitttteenn  bbyy””  oorr  ““WWrriitteerrss  ooff  QQuueessttiioonnss..””  

TThhee  tteerrmmss  ““TTeelleeppllaayy””  aanndd  ““TTeelleessccrriipptt””  mmeeaann  tthhee  ssccrriipptt  aass  pprroodduucceedd  oonn  tthhee  tteelleevviissiioonn  

ssccrreeeenn  oorr  aass  sshhoowwnn  iinn  iittss  ffiinnaall  ffoorrmm,,  bbyy  wwhhaatteevveerr  mmeeaannss  tthhee  mmeeddiiuumm  mmaayy  eemmppllooyy..
**
    IInn  tthhee  

eexxcceeppttiioonnaall  ccaassee  wwhheerree  aa  wwrriitteerr  hhaass  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ffiinnaall  tteelleeppllaayy  

                                                                                                  
**
  IItt  sshhaallll  bbee  uunnddeerrssttoooodd  hheerreeaafftteerr  tthhaatt  iinn  aallll  iinnssttaanncceess  wwhheerree  tthhee  wwoorrdd  ““TTeelleeppllaayy””  iiss  uusseedd  tthhee  wwoorrdd  ““TTeelleessccrriipptt””  sshhaallll  

bbee  eeqquuaallllyy  aapppplliiccaabbllee  iinn  iinnssttaanncceess  wwhheerree  tthhee  ffoorrmm  ooff  tthhee  lliitteerraarryy  mmaatteerriiaall  aanndd//oorr  pprrooggrraamm  rreeffeerrrreedd  ttoo  iiss  aa  

ddooccuummeennttaarryy,,  ppuubblliicc  aaffffaaiirrss  oorr  nneewwss  pprrooggrraamm..  



  

  

bbuutt  iiss  nnoott  ggiivveenn  tteelleeppllaayy  ccrreeddiitt  hheerreeuunnddeerr,,  ccrreeddiitt  iinn  tthhee  ffoorrmm  ““AAddaappttaattiioonn  bbyy””  mmaayy  bbee  

ggiivveenn,,  bbuutt  ssuucchh  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aauuttoommaattiicc  ccrreeddiitt  aarrbbiittrraattiioonn  aass  pprroovviiddeedd  iinn  

PPaarraaggrraapphh  1177  ooff  SScchheedduullee  BB,,  TTeelleevviissiioonn  CCrreeddiittss..    TThhee  ccrreeddiittss  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhiiss  SScchheedduullee  BB  

((ssuucchh  aass  ““TTeelleeppllaayy  bbyy,,””  ““SSttoorryy  bbyy,,””  ““WWrriitttteenn  bbyy,,””  eettcc..))  sshhaallll  nnoott  bbee  vvaarriieedd  oorr  eemmbbeelllliisshheedd  

iinn  aannyy  mmaannnneerr  wwhhaattssooeevveerr  wwiitthhoouutt  pprriioorr  aapppprroovvaall  bbyy  tthhee  GGuuiilldd..    

IIff  aa  wwrriitteerr  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  ““WWrriitttteenn  bbyy””  ccrreeddiitt  oonn  aa  tteelleevviissiioonn  ffiillmm  wwhhiicchh  hhee//sshhee  aallssoo  

pprroodduucceess  oorr  ddiirreeccttss,,  uunnlleessss  tthhee  wwrriitteerr  oobbjjeeccttss  nnootthhiinngg  hheerreeiinn  sshhaallll  pprreevveenntt  aaccccoorrddiinngg  ccrreeddiitt  

oonn  tthhee  ssccrreeeenn  aanndd//oorr  iinn  ppaaiidd  aaddvveerrttiissiinngg  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorrmmss::  

““WWrriitttteenn  aanndd  PPrroodduucceedd  BByy    ,,””  oorr  

““WWrriitttteenn  aanndd  DDiirreecctteedd  BByy    ,,””  oorr  

““WWrriitttteenn,,  PPrroodduucceedd,,  aanndd  DDiirreecctteedd  BByy    ..””  

dd..  FFoorr  ddooccuummeennttaarryy,,  nneewwss  aanndd  ppuubblliicc  aaffffaaiirrss  pprrooggrraammss  wwhheerree  tthhee  mmaajjoorr  wwrriittiinngg  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  aa  tteelleeffiillmm  iiss  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  nnaarrrraattiioonn,,  ccrreeddiitt  ffoorr  ssuucchh  nnaarrrraattiioonn  sshhaallll  

bbee  ggiivveenn  aanndd  wwoorrddeedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorrmm::  ““NNaarrrraattiioonn  WWrriitttteenn  bbyy..””    WWhheenn  aa  

nnaarrrraattiioonn  ccrreeddiitt  iiss  ggiivveenn  iinn  lliieeuu  ooff  aa  ssttoorryy  aanndd  tteelleessccrriipptt  oorr  tteelleessccrriipptt  ccrreeddiitt  oonn  aannyy  

tteelleeffiillmm,,  tthheenn  ssuucchh  nnaarrrraattiioonn  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aallll  ooff  tthhee  rriigghhttss  aanndd  

lliimmiittaattiioonnss,,  aass  aarree  pprroovviiddeedd  iinn  tthhiiss  SScchheedduullee  BB  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ssttoorryy  aanndd  tteelleessccrriipptt  

oorr  tteelleessccrriipptt  ccrreeddiitt  rreessppeeccttiivveellyy..  

ee..  FFoorr  ddooccuummeennttaarryy,,  nneewwss  aanndd  ppuubblliicc  aaffffaaiirrss  pprrooggrraammss,,  wwhheerree  nnaarrrraattiioonn  iiss  wwrriitttteenn  iinn  

ppaarrtt  bbyy  tthhee  ppeerrssoonn  wwhhoo  ddeelliivveerrss  iitt  oonn  tthhee  aaiirr  ((aa  nnaarrrraattoorr))  aanndd  iinn  ppaarrtt  bbyy  aa  wwrriitteerr  

ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  aanndd  tthhee  nnaarrrraattoorr  iiss  nnoott  aa  wwrriitteerr  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  

AAggrreeeemmeenntt,,  tthhee  nnaarrrraattoorr  mmaayy  bbee  ggiivveenn  jjooiinntt  ccrreeddiitt  wwiitthh  tthhee  wwrriitteerr  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ffoorrmm::    ““NNaarrrraattiioonn  WWrriitttteenn  bbyy””;;  pprroovviiddeedd  tthhaatt  nnoott  llaatteerr  tthhaann  tthhee  ttiimmee  wwhheenn  tthhee  lliisstt  

ooff  ssccrreeeenn  ccrreeddiittss  iiss  sseenntt  ttoo  tthhee  llaabboorraattoorryy  ffoorr  iinnccoorrppoorraattiioonn  iinn  tthhee  ffiillmm,,  oorr  tthhee  

aapppplliiccaabbllee  ttiimmee  ssppeecciiffiieedd  iinn  PPaarraaggrraapphh  1111  ooff  tthhiiss  SScchheedduullee  BB,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  ssoooonneerr,,  

CCoommppaannyy  sshhaallll  sseenndd  ttoo  tthhee  WWGGAA,,  aanndd  ttoo  tthhee  nnaarrrraattoorr  aanndd  tthhee  wwrriitteerr  wwhhoo  

ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  wwrriittiinngg  ooff  ssuucchh  nnaarrrraattiioonn,,  aa  tteennttaattiivvee  nnoottiiccee  ooff  ccrreeddiitt  sseettttiinngg  

ffoorrtthh::  

ii..  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  nnaarrrraattoorr,,  

iiii..  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  wwrriitteerr,,  aanndd  

iiiiii..  aa  ssttaatteemmeenntt  tthhaatt  jjooiinntt  ccrreeddiitt  iinn  ssuucchh  ffoorrmm  iiss  bbeeiinngg  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ppeerrssoonnss  

nnaammeedd  iinn  ssuucchh  nnoottiiccee..  

HHoowweevveerr,,  tthhee  ggiivviinngg  ooff  ssuucchh  jjooiinntt  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aann  aauuttoommaattiicc  ccrreeddiitt  

aarrbbiittrraattiioonn  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  SScchheedduullee  BB,,  iinn  wwhhiicchh  eevveenntt,,  aatt  tthhee  

ssaammee  ttiimmee  tthhee  nnoottiiccee  ooff  ssuucchh  jjooiinntt  ccrreeddiitt  iiss  sseenntt,,  CCoommppaannyy  sshhaallll  ccoonnccuurrrreennttllyy  sseenndd  

ttoo  tthhee  GGuuiilldd  aallll  rreelleevvaanntt  mmaatteerriiaall  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhiiss  SScchheedduullee  BB..  

IIff  tthhee  nnaarrrraattoorr  iiss  nnoott  aa  wwrriitteerr  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  aanndd  iiff  hhiiss  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  

tthhee  wwrriittiinngg  ooff  tthhee  nnaarrrraattiioonn  iiss  lliimmiitteedd  ttoo  mmiinnoorr  oorr  iinncciiddeennttaall  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  oorr  



  

  

rreevviissiioonnss,,  hhee  mmaayy  nnoott  sshhaarree  ssuucchh  jjooiinntt  ccrreeddiitt  wwiitthh  aa  wwrriitteerr  aanndd  tthhee  wwrriitteerr  sshhaallll  

hhaavvee  ssoollee  wwrriittiinngg  ccrreeddiitt..  

IInn  nnoo  eevveenntt  sshhaallll  ssuucchh  jjooiinntt  ccrreeddiitt  bbee  ggiivveenn  ttoo  aannyy  ppeerrssoonn,,  iiff  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  wwrriittiinngg  

nnaarrrraattiioonn,,  hhee  aallssoo  wwrriitteess  qquueessttiioonnss  ddeelliivveerreedd  oonn  tthhee  aaiirr  bbyy  aannyyoonnee  ootthheerr  tthhaann  

hhiimmsseellff//hheerrsseellff  aanndd//oorr  ppeerrffoorrmmss  ootthheerr  wwrriittiinngg  sseerrvviicceess  ffoorr  wwhhiicchh  ssttoorryy  ccrreeddiitt,,  oorr  

ssttoorryy  aanndd  tteelleessccrriipptt  ccrreeddiitt,,  oorr  tteelleessccrriipptt  ccrreeddiitt,,  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ggiivveenn  uunnddeerr  tthhiiss  

SScchheedduullee  BB..  

TThhee  ffaacctt  tthhaatt  ccrreeddiittss  aarree  sshhaarreedd  bbyy  aa  wwrriitteerr  wwiitthh  aa  ppeerrssoonn  wwhhoossee  wwrriittiinngg  sseerrvviicceess  

aarree  eexxcclluuddeedd  ffrroomm  tthhee  ccoovveerraaggee  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  sshhaallll  nnoott  ooppeerraattee  ttoo  ddiimmiinniisshh  

aannyy  rriigghhttss  wwhhiicchh  tthhee  wwrriitteerr  wwoouulldd  ootthheerrwwiissee  hhaavvee  uunnddeerr  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt..  

ff..  SSuubbjjeecctt  ttoo  ccoonnttrraaccttuuaall  ccoommmmiittmmeennttss  wwhhiicchh  mmaayy  eexxiisstt  oonn  NNoovveemmbbeerr  1133,,  11999966,,  aa  

wwrriitteerr  wwhhoo  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  ccrreeddiitt  oonn  tthhee  ssccrreeeenn  aanndd  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  ppaaiidd,,  oorr  hhaass  bbeeeenn  

gguuaarraanntteeeedd  ppaayymmeenntt  ooff  lleessss  tthhaann  $$220000,,000000  ffoorr  hhiiss//hheerr  wwrriittiinngg  sseerrvviicceess  oorr  lliitteerraarryy  

mmaatteerriiaallss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  hhaavvee  

ccrreeddiitt  ggiivveenn  ttoo  hhiimm//hheerr  oonn  tthhee  ssccrreeeenn,,  aaddvveerrttiissiinngg  oorr  ootthheerrwwiissee  iinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  

ppsseeuuddoonnyymmoouuss  nnaammee..    TThhee  wwrriitteerr  sshhaallll  eexxeerrcciissee  hhiiss//hheerr  ssaaiidd  rriigghhtt  wwiitthhiinn  tthhee  ttiimmee  

hhee//sshhee  mmaayy  ggiivvee  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ooff  pprrootteesstt  aass  pprroovviiddeedd  iinn  PPaarraaggrraapphh  1133  ooff  tthhiiss  

SScchheedduullee  BB,,  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ttiimmeellyy  pprrootteesstt  bbyy  aannyy  

ppaarrttiicciippaattiinngg  wwrriitteerr,,  tthhee  ttiimmee  ttoo  eexxeerrcciissee  hhiiss  oorr  hheerr  rriigghhtt  ttoo  uussee  aa  ppsseeuuddoonnyymm  sshhaallll  

bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  ttwweennttyy--ffoouurr  ((2244))  hhoouurrss  aafftteerr  hhee//sshhee  oorr  hhiiss//hheerr  aaggeenntt  hhaass  rreecceeiivveedd  

nnoottiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  GGuuiilldd‟‟ss  ffiinnaall  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ccrreeddiittss..    ((NNoonnee  ooff  tthhee  wwrriitteerr‟‟ss  

rriigghhttss  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  ccoommppeennssaattiioonn  ooff  aannyy  kkiinndd,,  sshhaallll  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  

tthhee  uussee  ooff  ssaaiidd  ppsseeuuddoonnyymmoouuss  nnaammee..))  

22..  TThhee  tteerrmm  ""ssttoorryy””  mmeeaannss  aallll  wwrriittiinngg  wwrriitttteenn  ssuubbssttaannttiiaallllyy  iinn  wwhhoollee  bbyy  aa  wwrriitteerr  oorr  wwrriitteerrss  aass  

hheerreeiinnbbeeffoorree  ddeeffiinneedd,,  rreepprreesseennttiinngg  aa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddiissttiinncctt  ffrroomm  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  aanndd  

ccoonnssiissttiinngg  ooff  bbaassiicc  nnaarrrraattiivvee,,  iiddeeaa,,  tthheemmee  oorr  oouuttlliinnee  iinnddiiccaattiinngg  cchhaarraacctteerr  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  

aaccttiioonn..    TThhee  tteerrmm  ““ssoouurrccee  mmaatteerriiaall””  mmeeaannss  aallll  mmaatteerriiaall  uuppoonn  wwhhiicchh  aa  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  

iiss  bbaasseedd  ootthheerr  tthhaann  tthhee  ssttoorryy,,  aass  hheerreeiinnaabboovvee  ddeeffiinneedd,,  iinncclluuddiinngg  ootthheerr  mmaatteerriiaall  oonn  wwhhiicchh  

tthhee  ssttoorryy  iiss  bbaasseedd..    CCrreeddiitt  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ffoorr  ssttoorryy  aauutthhoorrsshhiipp  ooff  tteelleeppllaayyss  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  aanndd  

iinn  tthhee  ffoorrmmss  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppaarraaggrraapphhss  aa..  ttoo  ee..  iinncclluussiivvee::  

aa..  WWhheenn  aa  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  iiss  bbaasseedd  uuppoonn  ssttoorryy  aanndd  uuppoonn  nnoo  ootthheerr  ssoouurrccee  

mmaatteerriiaall,,  ccrreeddiitt  ffoorr  ssttoorryy  aauutthhoorrsshhiipp  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  tteelleevviissiioonn  wwrriitteerr  aanndd  

sshhaallll  bbee  wwoorrddeedd,,  ““SSttoorryy  bbyy..””  

bb..  WWhheenn  tthhee  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  iiss  bbaasseedd  uuppoonn  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall,,  nnoo  ssttoorryy  aauutthhoorrsshhiipp  

ccrreeddiitt  mmaayy  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  tteelleevviissiioonn  wwrriitteerr  ((eexxcceepptt  ppuurrssuuaanntt  ttoo  ppaarraaggrraapphhss  cc..  aanndd  

dd..  bbeellooww))  bbuutt,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccoonnttrraaccttuuaall  ccoommmmiittmmeennttss  iinn  eeffffeecctt  oonn  JJuunnee  1199,,  11996600,,  wwiitthh  

ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  aauutthhoorrss  tthhee  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  aauutthhoorr  mmaayy  nnoott  bbee  ggiivveenn  ““SSttoorryy  bbyy””  

ccrreeddiitt,,  iitt  bbeeiinngg  uunnddeerrssttoooodd  aanndd  aaggrreeeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  mmaayy  ggiivvee  ttoo  

tthhee  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  aauutthhoorr  aannyy  aapppprroopprriiaattee  ccrreeddiitt  ootthheerr  tthhaann  tthhee  ttwwoo  wwoorrddss  ““SSttoorryy  

bbyy,,””  aanndd  tthhaatt  tthhee  ccrreeddiitt  ggiivveenn  ttoo  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  aauutthhoorrss  mmaayy  iinncclluuddee,,  bbuutt  sshhaallll  nnoott  

bbee  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiittss  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  ssuubbppaarraaggrraapphh  cc..  bbeellooww..  



  

  

cc..  WWhheenn  tthhee  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  iiss  bbaasseedd  uuppoonn  bbootthh  ssttoorryy  aanndd  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  aanndd  

tthhee  ssttoorryy  iiss  ssuubbssttaannttiiaallllyy  nneeww  oorr  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall,,  ccrreeddiitt  ffoorr  ssttoorryy  

aauutthhoorrsshhiipp  sshhaallll  bbee  wwoorrddeedd,,  ““TTeelleevviissiioonn  SSttoorryy  bbyy””  oorr  ““TTeelleessccrriipptt  SSttoorryy  bbyy,,””  wwhhiicchh  

ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aauuttoommaattiicc  ccrreeddiitt  aarrbbiittrraattiioonn  aass  pprroovviiddeedd  iinn  PPaarraaggrraapphh  1177  

ooff  tthhiiss  SScchheedduullee  BB..    TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  nnoott  hheerreebbyy  bbee  lliimmiitteedd  ffrroomm  ggiivviinngg  ccrreeddiitt  

ttoo  tthhee  aauutthhoorr  ooff  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  pprroovviiddeedd  ssuucchh  ccrreeddiitt  sshhaallll  iinnddiiccaattee  tthhee  ffoorrmm  iinn  

wwhhiicchh  iitt  iiss  aaccqquuiirreedd,,  ssuucchh  aass  ffoorr  eexxaammppllee,,  ““FFrroomm  aa  ppllaayy  bbyy,,””  ““FFrroomm  aa  nnoovveell  bbyy,,””  

““FFrroomm  aa  rraaddiioo  ppllaayy  bbyy,,””  ““FFrroomm  aa  SSaattuurrddaayy  EEvveenniinngg  PPoosstt  ssttoorryy  bbyy,,””  ““FFrroomm  aa  sseerriieess  

ooff  aarrttiicclleess  bbyy,,””  ““FFrroomm  aann  uunnppuubblliisshheedd  ssttoorryy  bbyy,,””  ““BBaasseedd  uuppoonn  aa  sshhoorrtt  ssttoorryy  bbyy,,””  oorr  

ootthheerr  aapppprroopprriiaattee  wwoorrddiinngg..  

IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ddooccuummeennttaarryy  oorr  nneewwss  pprrooggrraammss,,  ssuucchh  ccrreeddiitt  sshhaallll  aallssoo  iinnddiiccaattee  tthhee  

ffoorrmm  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  aaccqquuiirreedd,,  ssuucchh  aass  ffoorr  eexxaammppllee,,  ““BBaasseedd  oonn””  oorr  ““BBaasseedd  uuppoonn””  oorr  

““FFrroomm::    aa  ffaaccttuuaall  ssttoorryy  bbyy””;;  ““tthhee  bbooookk””  oorr  ““aa  bbooookk  ((wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  ttiittllee))  ((mmaayy  bbee  

uusseedd  oonnllyy  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aa  nnoonnffiiccttiioonn  bbooookk))  bbyy””;;  ““aa  sseerriieess  ooff  aarrttiicclleess  bbyy””;;  ““aann  

aarrttiiccllee  bbyy””;;  ““tthhee  MMeemmooiirrss  ooff””;;  oorr  ““JJoohhnn  GGuunntthheerr‟‟ss  „„IInnssiiddee  EEuurrooppee‟‟””;;  oorr  ootthheerr  

aapppprroopprriiaattee  wwoorrddiinngg..    SSoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt  mmaayy  nnoott  iinn  aannyy  iinnssttaannccee  bbee  ggiivveenn  aass  

““WWrriitttteenn  bbyy..””    IInn  aannyy  eevveenntt,,  nnoo  ssuucchh  ssoouurrccee  ccrreeddiitt  mmaayy  bbee  ggiivveenn  wwiitthhoouutt  tthhee  

aapppprroovvaall  ooff  iittss  ffoorrmm  bbyy  tthhee  GGuuiilldd..  

dd..  WWhheerree  tthhee  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  iiss  bbaasseedd  uuppoonn  aa  sseeqquueell  ssttoorryy,,  ccrreeddiitt  ffoorr  ssuucchh  sseeqquueell  

ssttoorryy  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  iinn  tthhee  ffoorrmm  ““SSttoorryy  bbyy””  aanndd  tthhee  aauutthhoorr  ooff  tthhee  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  

uuppoonn  wwhhiicchh  ssuucchh  sseeqquueell  iiss  bbaasseedd  mmaayy  bbee  ggiivveenn  ccrreeddiitt,,  ““BBaasseedd  uuppoonn  cchhaarraacctteerrss  

ccrreeaatteedd  bbyy,,””  oorr  ootthheerr  aapppprroopprriiaattee  ffoorrmm  ooff  ccrreeddiitt..    IIff  tthhee  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  iiss  iinn  tthhee  

ffoorrmm  ooff  aa  ffoorrmmaatt  oorr  cchhaarraacctteerrss,,  tthheenn  tthhee  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt  mmaayy  bbee  ggiivveenn  iinn  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ffoorrmmss::    ““FFrroomm  tthhee  ffoorrmmaatt  bbyy,,””  oorr  ““CChhaarraacctteerrss  ccrreeaatteedd  bbyy..””    IInn  tthhee  ccaassee  

ooff  aa  rreemmaakkee,,  ccrreeddiitt  ttoo  tthhee  wwrriitteerr((ss))  ooff  aa  pprriioorr  ffiillmm  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  rreemmaakkee  iiss  bbaasseedd  

((iinn  wwhhoossee  oorr  iinn  ppaarrtt))  mmaayy  bbee  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ““BBaasseedd  uuppoonn  aa  TTeelleeppllaayy  bbyy..””  

ee..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  VVaarriieettyy  oorr  AAuuddiieennccee  PPaarrttiicciippaattiioonn  pprrooggrraamm  oorr  ffiillmm  wwhheerree  aa  wwrriitteerr  

hhaass  ccoonnttrriibbuutteedd  mmaatteerriiaall  aanndd  iiss  nnoott  ootthheerrwwiissee  eennttiittlleedd  ttoo  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  

““WWrriitttteenn  bbyy””  ccrreeddiitt  ccuussttoommaarriillyy  sshhaarreedd  bbyy  ssuucchh  wwrriitteerrss,,  aaddddiittiioonnaall  ccrreeddiitt  mmaayy  bbee  

ggiivveenn  ffoorr  ssuucchh  mmaatteerriiaall  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ““SSppeecciiaall  MMaatteerriiaall  bbyy..””    WWrriitteerrss  ooff  VVaarriieettyy  

aanndd  AAuuddiieennccee  PPaarrttiicciippaattiioonn  sshhoowwss  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  iinncclluuddeedd  uunnddeerr  aallll  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  SScchheedduullee  BB,,  tthhee  ssaammee  aass  wwrriitteerrss  ooff  ddrraammaattiicc  pprrooggrraammss  ddeessppiittee  

tthhee  ffaacctt  tthhaatt  oonnllyy  ““SSttoorryy””  aanndd  ““TTeelleeppllaayy””  aarree  hheerreeiinnaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo,,  aanndd  wwhheenn  

ccrreeddiittss  ffoorr  VVaarriieettyy  oorr  AAuuddiieennccee  PPaarrttiicciippaattiioonn  sshhoowwss  aarree  iinnvvoollvveedd  hheerreeuunnddeerr  tthhee  

tteerrmmss  ““WWrriitttteenn  bbyy””  aanndd  ““SSppeecciiaall  MMaatteerriiaall  bbyy””  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  iinncclluuddeedd  wwhheenneevveerr  

tthhee  tteerrmmss  ““SSttoorryy  bbyy””  aanndd  ““TTeelleeppllaayy  bbyy””  aappppeeaarr..  

33..  SSccrreeeenn  ccrreeddiitt  ffoorr  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  wwiillll  nnoott  bbee  sshhaarreedd  bbyy  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ((22))  wwrriitteerrss,,  

eexxcceepptt  tthhaatt  iinn  uunnuussuuaall  ccaasseess,,  aanndd  ssoolleellyy  aass  tthhee  rreessuulltt  ooff  GGuuiilldd  aarrbbiittrraattiioonn  pprroovviiddeedd  

hheerreeuunnddeerr,,  tthhee  nnaammeess  ooff  tthhrreeee  ((33))  wwrriitteerrss  oorr  tthhee  nnaammeess  ooff  ttwwoo  ((22))  wwrriittiinngg  tteeaammss  mmaayy  bbee  

uusseedd..    AA  wwrriittiinngg  tteeaamm  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  SScchheedduullee  BB  oonnllyy  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  ttwwoo  

((22))  wwrriitteerrss  ((eexxcclluuddiinngg  pprroodduuccttiioonn  eexxeeccuuttiivveess))  oorr  tthhrreeee  ((33))  wwrriitteerrss  ((eexxcclluuddiinngg  pprroodduuccttiioonn  

eexxeeccuuttiivveess))  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  aassssiiggnneedd  aatt  aabboouutt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  ttoo  tthhee  ssaammee  ssccrriipptt  aanndd  wwhhoo  



  

  

wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ffoorr  aapppprrooxxiimmaatteellyy  tthhee  ssaammee  lleennggtthh  ooff  ttiimmee  oonn  tthhee  ssccrriipptt..    TThhee  ssaammee  

lliimmiittaattiioonn  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  ssccrreeeenn  ccrreeddiitt  ffoorr  ssttoorryy  aauutthhoorrsshhiipp  bbyy  wwrriitteerrss  hheerreeuunnddeerr..  

44..  TThhee  lliimmiittaattiioonn  aass  ttoo  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  wwrriitteerrss  rreecceeiivviinngg  ccrreeddiitt  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  PPaarraaggrraapphh  33  

sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aallll  tteelleeppllaayyss  ((tteelleessccrriippttss))  eexxcceepptt  mmuullttiippllee--ssttoorryy  tteelleeppllaayyss  ((tteelleessccrriippttss)),,  

rreevvuueess,,  VVaarriieettyy  aanndd  AAuuddiieennccee  PPaarrttiicciippaattiioonn  sshhoowwss..  

55..  UUnnlleessss  tthhee  wwrriittiinngg  ooff  tthhee  ssttoorryy  aanndd//oorr  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  iiss  ddoonnee  eennttiirreellyy  wwiitthhoouutt  tthhee  

ccoollllaabboorraattiioonn  ooff  aannyy  ootthheerr  wwrriitteerr,,  nnoo  ssttoorryy  oorr  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  ccrreeddiitt  ttoo  aa  pprroodduuccttiioonn  

eexxeeccuuttiivvee  sshhaallll  bbeeccoommee  ffiinnaall  oorr  eeffffeeccttiivvee  uunnlleessss  aapppprroovveedd  bbyy  aa  ccrreeddiitt  aarrbbiittrraattiioonn  aass  hheerreeiinn  

pprroovviiddeedd,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  GGuuiilldd  rruulleess  ffoorr  tthhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ssuucchh  ccrreeddiitt..    SSuucchh  

ccrreeddiitt  aarrbbiittrraattiioonn,,  hhoowweevveerr,,  sshhaallll  bbee  wwiitthhoouutt  pprreejjuuddiiccee  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy‟‟ss  ppoossiittiioonn  iinn  aannyy  

aarrbbiittrraattiioonn  rreellaattiinngg  ttoo  ppaayymmeenntt  ppuurrssuuaanntt  ttoo  AArrttiiccllee  1133..BB..77..CC..  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA..    AA  

pprroodduuccttiioonn  eexxeeccuuttiivvee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  hheerreeooff  sshhaallll  bbee  ddeeffiinneedd  aass  aannyy  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  ccuussttoommaarriillyy  hhiirreedd  ffoorr  oorr  eennggaaggiinngg  iinn  aaccttiivviittiieess  ccoonnssiiddeerreedd  ppaarrtt  ooff  tthhee  

mmaannaaggeerriiaall  pphhaassee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy‟‟ss  bbuussiinneessss  aaccttiivviittiieess..    IIff  CCoommppaannyy  sshhaallll  ccllaaiimm  tthhaatt  aa  

wwrriitteerr  hhaass  bbeeeenn  aassssiiggnneedd  ttoo  wwrriittee  aa  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  bbaasseedd  uuppoonn  aa  ssttoorryy  ccoommppoosseedd  oorr  

ccrreeaatteedd  bbyy  aa  pprroodduuccttiioonn  eexxeeccuuttiivvee,,  tthhee  ssttoorryy  aanndd  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aann  

aauuttoommaattiicc  aarrbbiittrraattiioonn  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  SScchheedduullee  BB..  

66..  WWhheenn  mmoorree  tthhaann  oonnee  ((11))  wwrriitteerr  hhaass  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  aauutthhoorrsshhiipp  ooff  aa  ssttoorryy  aanndd//oorr  

tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt)),,  tthheenn  aallll  ppaarrttiicciippaannttss  wwiillll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aaggrreeee  uunnaanniimmoouussllyy  aammoonngg  

tthheemmsseellvveess  aass  ttoo  wwhhiicchh  ooff  tthheemm  sshhaallll  rreecceeiivvee  wwrriittiinngg  ccrreeddiittss  oonn  tthhee  tteelleevviissiioonn  ssccrreeeenn,,  

pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ffoorrmm  ooff  ccrreeddiitt  aaggrreeeedd  uuppoonn  sshhaallll  bbee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  

SScchheedduullee  BB,,  aanndd  pprroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  iiss  rreeaacchheedd  iinn  aaddvvaannccee  ooff  aarrbbiittrraattiioonn  aanndd  

tthhee  ffoorrmm  ooff  ssuucchh  ccrreeddiitt  iiss  nnoott  ssuuggggeesstteedd  oorr  ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy..    IIff  ssuucchh  uunnaanniimmoouuss  

aaggrreeeemmeenntt  iiss  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  bbeeffoorree  tthhee  ffiinnaall  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ccrreeddiittss  

hheerreeuunnddeerr,,  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  aacccceepptt  ssuucchh  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  ccrreeddiittss,,  aanndd  ssuucchh  aaggrreeeedd  ccrreeddiittss  

sshhaallll  bbeeccoommee  ffiinnaall  hheerreeuunnddeerr..    TThhee  CCoommppaannyy  wwiillll  ccoonnffiirrmm  ssuucchh  aaggrreeeedd  ttoo  ccrreeddiittss  bbyy  

sseennddiinngg  nnoottiiccee  tthheerreeooff  ttoo  aallll  ppaarrttiicciippaannttss  aanndd  ttoo  tthhee  GGuuiilldd  iinn  tthhee  mmaannnneerr  pprroovviiddeedd  iinn  

PPaarraaggrraapphhss  1100––1111  ooff  tthhiiss  SScchheedduullee..    IInn  nnoo  ccaassee  sshhaallll  aa  wwrriitteerr  ggrraanntt  ttoo  aannootthheerr  wwrriitteerr,,  oorr  

aacccceepptt  ffoorr  hhiimmsseellff,,  ccrreeddiitt  wwhhiicchh  iiss  nnoott  pprrooppeerrllyy  eeaarrnneedd..  

77..  WWrriittiinngg  ccrreeddiitt,,  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  SScchheedduullee  BB  aanndd  aass  ffiinnaallllyy  ddeetteerrmmiinneedd  

hheerreeuunnddeerr,,  sshhaallll  aappppeeaarr  oonn  aa  sseeppaarraattee  ccaarrdd  oorr  ccaarrddss  oonn  tthhee  tteelleevviissiioonn  ssccrreeeenn  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss::  

aa..  WWrriittiinngg  ccrreeddiitt  ((ootthheerr  tthhaann  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt))  mmaayy  aappppeeaarr  oonn  tthhee  ssaammee  ccaarrdd  oonn  

wwhhiicchh  aappppeeaarrss  tthhee  ttiittllee  ooff  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  eeppiissooddee;;  bbuutt  iinn  nnoo  eevveenntt  iinn  ssiizzee  ooff  ttyyppee  

lleessss  tthhaann  tthhiirrttyy  ppeerrcceenntt  ((3300%%))  ooff  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  ttiittllee;;  oorr  

bb..  WWrriittiinngg  ccrreeddiitt,,  iinncclluuddiinngg  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt,,  iiff  ggiivveenn,,  mmaayy  aappppeeaarr  oonn  aa  

sseeppaarraattee  ccaarrdd  oorr  ccaarrddss  iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ttiittllee  ccaarrdd  ooff  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  

eeppiissooddee;;  oorr  

cc..  WWrriittiinngg  ccrreeddiitt,,  iinncclluuddiinngg  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt,,  mmaayy  aappppeeaarr  iimmmmeeddiiaatteellyy  pprriioorr  ttoo  

oorr  ffoolllloowwiinngg  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  ddiirreeccttoorr‟‟ss  ccrreeddiitt..    WWrriittiinngg  ccrreeddiittss  ppllaacceedd  



  

  

ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  ssuubbppaarraaggrraapphh  cc..  sshhaallll  nnoott  bbee  mmoorree  tthhaann  tthhee  sseeccoonndd  ppeerrssoonnaall  ccrreeddiitt  

pprriioorr  ttoo  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  oorr  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  eennddiinngg  ooff  tthhee  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  aass  

tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..    FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee,,  hhoowweevveerr,,  iiff  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt  aappppeeaarrss  oonn  aa  

sseeppaarraattee  ccaarrdd  ffrroomm  tthhee  ootthheerr  wwrriittiinngg  ccrreeddiittss  tthheessee  ttwwoo  ((22))  sseeppaarraattee  ccaarrddss  

iimmmmeeddiiaatteellyy  ssuucccceeeeddiinngg  eeaacchh  ootthheerr  sshhaallll  ccoouunntt  aass  oonnee  ((11))  ccrreeddiitt..    CCoommmmeerrcciiaallss  oorr  

aa  ccrreeddiitt  ttoo  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ccoommppaannyy  sshhaallll  nnoott  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aa  ““ppeerrssoonnaall  ccrreeddiitt””  

ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  pprroovviissiioonn..  

dd..  CCrreeddiitt  ffoorr  AAnntthhoollooggyy  SSeerriieess::    WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aanntthhoollooggyy  sseerriieess  oonnllyy,,  tthhee  CCoommppaannyy  

sshhaallll  ggiivvee  tthhee  wwrriittiinngg  ccrreeddiittss  iinn  eeiitthheerr  ooff  tthhee  ppoossiittiioonnss  sseett  ffoorrtthh  iinn  ssuubbppaarraaggrraapphhss  aa..  

oorr  bb..  aabboovvee  uunnlleessss  tthhee  iinniittiiaall  ssppoonnssoorr  ooff  tthhee  pprrooggrraamm,,  hhaavviinngg  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddoo  ssoo  

ppuurrssuuaanntt  ttoo  iittss  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy,,  rreeqquuiirreess  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  rreeffrraaiinn  

ffrroomm  ppllaacciinngg  tthhee  ccrreeddiitt  iinn  eeiitthheerr  ooff  ssuucchh  ppoossiittiioonnss..    IInn  ssuucchh  ccaassee,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  

CCoommppaannyy  sshhaallll  ppllaaccee  tthhee  wwrriittiinngg  ccrreeddiittss  aass  pprroovviiddeedd  iinn  ssuubbppaarraaggrraapphh  cc..  aabboovvee..  

ee..  TThhee  ccrreeddiitt  ggiivveenn  ttoo  aa  tteelleevviissiioonn  wwrriitteerr  oorr  wwrriitteerrss  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  SScchheedduullee  BB  sshhaallll  

pprreecceeddee  ((bbuutt  nneeeedd  nnoott  iimmmmeeddiiaatteellyy  pprreecceeddee))  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt  eexxcceepptt  tthhaatt  

ii..  tthhee  oobblliiggaattiioonn  iimmppoosseedd  bbyy  tthhiiss  sseenntteennccee  sshhoouulldd  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccoonnttrraaccttuuaall  

  ccoommmmiittmmeennttss,,  hheerreettooffoorree  oorr  hheerreeaafftteerr  eenntteerreedd  iinnttoo  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  

wwiitthh  aannyy  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  aauutthhoorr,,  rreeqquuiirriinngg  tthhaatt  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt  

pprreecceeddee  tteelleevviissiioonn  wwrriittiinngg  ccrreeddiitt;;  

iiii..  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  iinn  aannyy  eevveenntt  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ggiivvee  pprreecceeddeennccee  ttoo  

ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt  iiff  tthhee  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  aauutthhoorr‟‟ss  nnaammee  hhaass  mmaarrqquueeee  

vvaalluuee..  

FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  iilllluussttrraattiioonn,,  aa  ffeeww  eexxaammpplleess  ooff  nnaammeess  hhaavviinngg  mmaarrqquueeee  vvaalluuee  aarree::    

KKaatthhlleeeenn  NNoorrrriiss,,  PPaaddddyy  CChhaayyeeffsskkyy,,  EErrnneesstt  HHeemmiinnggwwaayy,,  EErrllee  SSttaannlleeyy  GGaarrddnneerr,,  

GGeeoorrggee  AAxxeellrroodd,,  OOggddeenn  NNaasshh  aanndd  JJoohhnn  VVaann  DDrruutteenn..  

IIff  rroolllleerr  ttyyppee  ccrreeddiittss  aarree  uusseedd,,  tthhee  CCoommppaannyy  iinn  lliieeuu  ooff  tthhee  uussee  ooff  aa  sseeppaarraattee  ccaarrdd  

sshhaallll  sseett  tthhee  wwrriittiinngg  ccrreeddiittss  iinn  ssuucchh  ffaasshhiioonn  tthhaatt  wwhheenn  tthheeyy  aarree  cceenntteerreedd  oonn  tthhee  

ssccrreeeenn,,  nnoo  ootthheerr  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee  vviissiibbllee..  

SSoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt  mmaayy  bbee  ggiivveenn  oonn  tthhee  ssaammee  ccaarrdd  oonn  wwhhiicchh  ootthheerr  wwrriittiinngg  

ccrreeddiittss  aappppeeaarr  pprroovviiddeedd  tthhaatt  wwrriittiinngg  ccrreeddiitt  ((ootthheerr  tthhaann  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt))  sshhaallll  

bbee  tthhee  ffiirrsstt  ccrreeddiitt  aappppeeaarriinngg  oonn  ssuucchh  ccaarrdd  aanndd  pprroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  tthhee  ssoouurrccee  

mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt  sshhaallll  nnoott  ooccccuuppyy  mmoorree  tthhaann  ffoorrttyy  ppeerrcceenntt  ((4400%%))  ooff  tthhee  ssppaaccee  oonn  

ssuucchh  ccaarrdd  aanndd  iiss  nnoott  ddiissppllaayyeedd  mmoorree  pprroommiinneennttllyy  tthhaann  tthhee  ootthheerr  wwrriittiinngg  ccrreeddiittss  

aappppeeaarriinngg  tthheerreeoonn;;  pprroovviiddeedd  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthhiiss  pprroovviissiioonn  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aanndd  

nnoott  aaffffeecctt  aannyy  iinnddiivviidduuaall  ppeerrssoonnaall  sseerrvviiccee  aaggrreeeemmeennttss  iinn  eeffffeecctt  oonn  MMaarrcchh  1188,,  11995577..    

IInn  nnoo  eevveenntt,,  hhoowweevveerr,,  sshhaallll  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt  bbee  iinncclluuddeedd  oonn  tthhee  ccaarrdd  oonn  

wwhhiicchh  tthhee  ootthheerr  wwrriittiinngg  ccrreeddiittss  aappppeeaarr  wwiitthh  tthhee  ttiittllee  ooff  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  eeppiissooddee..  

TTeelleeppllaayy  ((TTeelleessccrriipptt))  ccrreeddiitt  sshhaallll  pprreecceeddee  ssttoorryy  ccrreeddiitt,,  iitt  bbeeiinngg  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  iiff  

bbootthh  aarree  oonn  tthhee  ssaammee  ccaarrdd,,  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee  tthhee  ffiirrsstt  ccrreeddiitt  aanndd  

bbootthh  ccrreeddiittss  sshhaallll  bbee  iinn  tthhee  ssaammee  ssttyyllee  aanndd  ssiizzee..  



  

  

ff..  TThhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  PPaarraaggrraapphh  77  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg,,  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt  sshhaallll  

nnoott  aappppeeaarr  oonn  tthhee  ssaammee  ccaarrdd  aass  tthhee  ““TTeelleeppllaayy  bbyy””  ccrreeddiitt..  

88..  AA  CCoommppaannyy  sshhaallll  nnoott  eenntteerr  iinnttoo  aannyy  ccoonnttrraacctt  ttoo  ggiivvee  ccrreeddiitt  ttoo  aannyy  wwrriitteerr  oorr  wwrriitteerrss  

hheerreeuunnddeerr  ffoorr  rreeaassoonnss  ooff  tthhee  wwrriitteerr‟‟ss  pprreessttiiggee  oorr  ffoorr  aannyy  rreeaassoonnss  ootthheerr  tthhaann  eeaarrnneedd  ccrreeddiitt,,  

aanndd  wwrriittiinngg  ccrreeddiitt  ffoorr  aannyy  wwrriitteerr  oorr  wwrriitteerrss  sshhaallll  bbee  aassssiiggnneedd  ssoolleellyy  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aaccttuuaall  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  ssttoorryy  oorr  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  aass  ddeetteerrmmiinneedd  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  qquueessttiioonn  bbyy  

tthhee  CCrreeddiittss  AArrbbiittrraattiioonn  mmaacchhiinneerryy  ooff  tthhee  GGuuiilldd..  

99..  NNoo  ““pprroodduuccttiioonn,,””  ““pprreesseennttaattiioonn””  oorr  ““ppoosssseessssoorryy””  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ttoo  aannyy  iinnddiivviidduuaall((ss))  

ffoorr  aa  ccrreeddiitteedd  pprrooggrraamm  oorr  sseerriieess,,  wwhheetthheerr  oonn  ssccrreeeenn,,  iinn  aaddvveerrttiissiinngg  oorr  iinn  ppuubblliicciittyy,,  eexxcceepptt  

wwhheerree  tthhee  PPrrooggrraamm  CCoommmmiitttteeee  aaggrreeeess,,  oorr  aann  aarrbbiittrraattoorr  ddeecciiddeess  ootthheerrwwiissee  aass  pprroovviiddeedd  

bbeellooww,,  ““pprroodduuccttiioonn,,””  ““pprreesseennttaattiioonn””  aanndd  ““ppoosssseessssoorryy””  ccrreeddiittss  aarree  ddeeeemmeedd  ttoo  iinncclluuddee,,  bbuutt  

aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccrreeddiittss::  

““AA  JJaannee  SSmmiitthh  PPrroodduuccttiioonn””  

““AA  SSaamm  JJoonneess  PPrrooggrraamm””  

““AA  JJaannee  SSmmiitthh  PPrreesseennttaattiioonn””  

““SSaamm  JJoonneess‟‟ss  ..........................................””  

““PPrreesseenntteedd  bbyy  JJaannee  SSmmiitthh””  

““AA  PPrreesseennttaattiioonn  ooff  SSaamm  JJoonneess””  

““AA  JJaannee  SSmmiitthh  DDooccuummeennttaarryy””  

TThhee  CCoommppaannyy  mmaayy  ccoonnvveennee  tthhee  pprrooggrraamm  ccoommmmiitttteeee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  iitt  wwoouulldd  bbee  

eeqquuiittaabbllee  iinn  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  ttoo  aawwaarrdd  aa  ““pprroodduuccttiioonn,,””  ““pprreesseennttaattiioonn””  aanndd  ““ppoosssseessssoorryy””  

ccrreeddiitt  oonn  tthhee  bbaassiiss  tthhaatt  aann  iinnddiivviidduuaall  hhaass  mmaaddee  aa  uunniiqquuee  oorr  oouuttssttaannddiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  

pprroodduuccttiioonn..    IInn  tthhee  eevveenntt  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ccaannnnoott  rreeaacchh  aaggrreeeemmeenntt,,  tthhee  mmaatttteerr  

sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  eexxppeeddiitteedd  aarrbbiittrraattiioonn  uunnddeerr  AArrttiiccllee  1111..EE..  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA..    TThhee  

ccrriitteerriiaa  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  aarrbbiittrraattoorr  sshhaallll  bbaassee  hhiiss//hheerr  aawwaarrdd  aarree  aass  oouuttlliinneedd  aabboovvee..
**
  IInn  nnoo  

eevveenntt  sshhaallll  aann  iinnddiivviidduuaall  bbee  ggrraanntteedd  aa  pprroodduuccttiioonn,,  pprreesseennttaattiioonn  oorr  ppoosssseessssoorryy  ccrreeddiitt  uunnlleessss  

ssuucchh  iinnddiivviidduuaall  iiss  tthhee  ssoollee  ccrreeddiitteedd  wwrriitteerr  aanndd  ddiirreeccttoorr  aass  wweellll  aass  pprroodduucceerr  ooff  tthhee  pprrooggrraamm..    

RReecceeiipptt  ooff  ssuucchh  ccrreeddiittss  sshhaallll  nnoott,,  iinn  aanndd  ooff  tthheemmsseellvveess,,  qquuaalliiffyy  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ffoorr  aa  

pprroodduuccttiioonn,,  pprreesseennttaattiioonn  oorr  ppoosssseessssoorryy  ccrreeddiitt..    TThhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  ddeeeemmeedd  

aa  ppoosssseessssoorryy  ccrreeddiitt  aapppprroopprriiaattee  iinn  aannyy  iinnssttaannccee  sshhaallll  nnoott  bbee  ddeetteerrmmiinnaattiivvee  ooff  tthhiiss  iissssuuee..    

1100..  AA  wwrriitteerr  wwhhoo  hhaass  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  wwrriittiinngg  ooff  tthhee  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  oorr  ooff  tthhee  ssttoorryy  

((ootthheerr  tthhaann  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall))  wwiitthh  rreessppeecctt  tthheerreettoo,,  aanndd,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  rreemmaakkee,,  aannyy  wwrriitteerr  

wwhhoo  hhaass  rreecceeiivveedd  ccrreeddiitt  uunnddeerr  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  oorr  uunnddeerr  aa  pprreeddeecceessssoorr  AAggrreeeemmeenntt  ttoo  tthhiiss  

AAggrreeeemmeenntt  ffoorr  eeiitthheerr  ssttoorryy  ((ootthheerr  tthhaann  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall))  oorr  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  oorr  

ssccrreeeennppllaayy  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aa  pprriioorr  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  ffiillmm  pprreevviioouussllyy  pprroodduucceedd  ffoorr  

tthheeaattrriiccaall  rreelleeaassee,,  ffoorr  ffrreeee  tteelleevviissiioonn  eexxhhiibbiittiioonn  oorr  ffoorr  ssuupppplleemmeennttaall  mmaarrkkeettss,,  sshhaallll,,  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  ppaarrttiicciippaanntt..    AAss  aa  ppaarrttiicciippaanntt,,  tthhee  wwrriitteerr  sshhaallll  

bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  pprroocceedduurree  ffoorr  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  wwrriittiinngg  ccrreeddiittss..    TThhee  GGuuiilldd  

sshhaallll  ccooooppeerraattee  wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy  wwhheenn  ppoossssiibbllee  bbyy  pprroovviiddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhheenn  

                                                                                                  
**
  AAmmoonngg  tthhee  ffaaccttoorrss  wwhhiicchh  tthhee  aarrbbiittrraattoorr  mmaayy  eevvaalluuaattee  aass  ppaarrtt  ooff  aa  uunniiqquuee  oorr  oouuttssttaannddiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  ssuucchh  

pprroodduuccttiioonn  aarree  tthhee  iinnddiivviidduuaall‟‟ss  eexxppeerriieennccee  aanndd  hhiiss//hheerr  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  ooff  tthhee  pprrooggrraamm..  



  

  

rreeqquueesstteedd  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  wwrriitteerrss  ooff  tthhee  pprriioorr  vveerrssiioonn((ss))  ooff  tthhee  ffiillmm..    TThhiiss  ppaarraaggrraapphh  sshhaallll  

nnoott  aappppllyy  iiff  iitt  ccoonnfflliiccttss  wwiitthh  tthhee  ccoonnttrraaccttuuaall  ccoommmmiittmmeennttss  eenntteerreedd  iinnttoo  pprriioorr  ttoo  MMaarrcchh  22,,  

11998811,,  iiff  ssaaiidd  ccoommmmiittmmeennttss  wweerree  vvaalliidd  aatt  tthhee  ttiimmee  tthhee  ccoonnttrraaccttuuaall  ccoommmmiittmmeenntt  wwaass  mmaaddee..  

1111..  BBeeffoorree  tthhee  wwrriittiinngg  ccrreeddiittss  aarree  ffiinnaallllyy  ddeetteerrmmiinneedd,,  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  sseenndd  ccoonnccuurrrreennttllyy  ttoo  

eeaacchh  ppaarrttiicciippaanntt  aanndd  ttoo  tthhee  GGuuiilldd  wwrriitttteenn  nnoottiiccee,,  wwhhiicchh  wwiillll  ssttaattee  tthhee  CCoommppaannyy‟‟ss  cchhooiiccee  ooff  

ccrreeddiittss  oonn  aa  tteennttaattiivvee  bbaassiiss,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  nnaammeess  ooff  aallll  ppaarrttiicciippaannttss  aanndd  tthheeiirr  aaddddrreesssseess  

llaasstt  kknnoowwnn  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  aarree  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..  tthhee  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  sseenntt  

ccoonnccuurrrreennttllyy  ttoo  tthhee  GGuuiilldd  sshhaallll  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..  aanndd  iinn  

tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  aarree  mmeemmbbeerrss  ooff  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  

WWeesstt,,  IInncc..,,  tthhee  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  sseenntt  ccoonnccuurrrreennttllyy  ttoo  tthhee  GGuuiilldd  sshhaallll  bbee  sseenntt  ttoo    

WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  WWeesstt,,  IInncc..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  

iiss  eeqquuaallllyy  ddiivviiddeedd  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  GGuuiillddss,,  tthhee  rreeqquuiirreedd  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  sshhaallll  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  

WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..    FFoorr  iinnffoorrmmaattiioonnaall  ppuurrppoosseess  aa  ccooppyy  wwiillll  ccoonnccuurrrreennttllyy  

bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  GGuuiilldd  ooff  wwhhiicchh  aa  mmiinnoorriittyy  ooff  wwrriitteerrss  aarree  mmeemmbbeerrss..    WWhheerree  tthhee  CCoommppaannyy  

ddeeeemmss  iittss  rreeccoorrdd  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  iinnccoommpplleettee,,  iitt  mmaayy  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  ffoorreeggooiinngg  bbyy  ggiivviinngg  

nnoottiiccee  ttoo  eeaacchh  wwrriitteerr  wwhhoossee  nnaammee  aanndd  aaddddrreessss  aarree  ffuurrnniisshheedd  bbyy  tthhee  GGuuiilldd  wwiitthhiinn  ttwwoo  ((22))  

ddaayyss  aafftteerr  tthhee  CCoommppaannyy‟‟ss  rreeqquueesstt  ffoorr  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ggiivviinngg  nnoottiiccee  ttoo  

eeaacchh  ppaarrttiicciippaanntt  sshhoowwnn  iinn  iittss  oowwnn  rreeccoorrddss..  

TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  oonn  ssuucchh  nnoottiiccee  ooff  tteennttaattiivvee  ccrreeddiittss,,  ffoorr  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  GGuuiilldd  

aanndd  ppaarrttiicciippaannttss,,  ssttaattee  tthhee  ffoorrmm  ooff  aannyy  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt  wwhhiicchh  tthhee  CCoommppaannyy  iinntteennddss  

ttoo  uussee  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  pphhoottooppllaayy..    SSuucchh  ccrreeddiittss  sshhaallll  nnoott  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  pprrootteesstt  aanndd  

aarrbbiittrraattiioonn  aass  hheerreeiinnaafftteerr  pprroovviiddeedd  bbuutt  tthhee  GGuuiilldd  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  oobbjjeecctt  ttoo  tthhee  ffoorrmm  

ooff  ssuucchh  ccrreeddiitt..  

AAtt  tthhee  CCoommppaannyy‟‟ss  rreeqquueesstt,,  tthhee  GGuuiilldd  mmaayy,,  bbuutt  sshhaallll  nnoott  bbee  oobblliiggaatteedd  ttoo,,  mmaakkee  aa  tteennttaattiivvee  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ssccrreeeenn  ccrreeddiittss  aanndd  sseenndd  oouutt  tthhee  nnoottiiccee..  

1122..  TThhee  nnoottiiccee  ssppeecciiffiieedd  iinn  PPaarraaggrraapphh  1111  hheerreeooff,,  wwiillll  bbee  sseenntt  bbyy  tteelleeggrraamm  ttoo  wwrriitteerrss  oouuttssiiddee  ooff  

LLooss  AAnnggeelleess  oorr  tthhee  NNeeww  YYoorrkk  aarreeaa,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ppllaaccee  ooff  pprroodduuccttiioonn,,  oorr  bbyy  tteelleeggrraamm,,  

mmeesssseennggeerr  oorr  ssppeecciiaall  ddeelliivveerryy  mmaaiill  ttoo  wwrriitteerrss  iinn  ssuucchh  aarreeaass..    NNoo  nnoottiiccee  wwiillll  bbee  sseenntt  ttoo  

wwrriitteerrss  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  oorr  wwrriitteerrss  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  ffiilleedd  aa  ffoorrwwaarrddiinngg  aaddddrreessss  

wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy..    IInn  ccaassee  ooff  rreemmaakkeess  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  nnoott  bbee  uunnddeerr  aannyy  oobblliiggaattiioonn  ttoo  

sseenndd  aannyy  nnoottiiccee  ttoo  aannyy  wwrriitteerr  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  tthhee  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  oorr  ssttoorryy  ooff  tthhee  

oorriiggiinnaall  pprroodduuccttiioonn,,  uunnlleessss  tthhee  wwrriitteerr  hhaass  rreecceeiivveedd  ccrreeddiitt..  

NNoottiicceess  mmaayy  bbee  sseenntt  bbyy  mmaaiill,,  tteelleeggrraamm  oorr  ppeerrssoonnaall  ddeelliivveerryy  aass  aabboovvee  pprroovviiddeedd..    IIff  nnoottiicceess  

aarree  mmaaiilleedd,,  rreeggiisstteerreedd  oorr  cceerrttiiffiieedd  mmaaiill  sshhaallll  bbee  uusseedd,,  wwiitthh  rreettuurrnn  rreecceeiipptt  rreeqquueesstteedd;;  tthhee  

ffaaiilluurree  ooff  tthhee  aaddddrreesssseeee  ttoo  ssiiggnn  oorr  rreettuurrnn  tthhee  rreecceeiipptt  sshhaallll  nnoott  iinnvvaalliiddaattee  tthhee  nnoottiiccee..  

1133..  TThhee  CCoommppaannyy  wwiillll  kkeeeepp  tthhee  ffiinnaall  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ssccrreeeenn  ccrreeddiittss  ooppeenn  uunnttiill  aa  ttiimmee  

ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  nnoottiiccee  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  bbuutt  ssuucchh  ttiimmee  wwiillll  nnoott  bbee  eeaarrlliieerr  tthhaann  tteenn  ((1100))  

bbuussiinneessss  ddaayyss  ffrroomm  aaccttuuaall  rreecceeiipptt  ooff  wwrriitteerr  aanndd  aaggeenntt;;  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  iiff  iinn  tthhee  

ggoooodd  ffaaiitthh  jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  tthheerree  iiss  aann  eemmeerrggeennccyy  rreeqquuiirriinngg  eeaarrlliieerr  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  ssoo  ssttaatteess  iinn  iittss  nnoottiiccee,,  ssuucchh  ttiimmee  wwiillll  nnoott  bbee  eeaarrlliieerr  tthhaann  



  

  

ffiivvee  ((55))  bbuussiinneessss  ddaayyss  ffrroomm  aaccttuuaall  rreecceeiipptt  ooff  wwrriitteerr  aanndd  aaggeenntt..    IIff  wwiitthhiinn  tthhee  ttiimmee  

ssppeecciiffiieedd,,  aa  wwrriitttteenn  pprrootteesstt  ooff  tthhee  tteennttaattiivvee  ccrreeddiittss  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  

ffrroomm  aannyy  ppaarrttiicciippaanntt  oorr  ffrroomm  tthhee  GGuuiilldd,,  tthhee  tteennttaattiivvee  ccrreeddiittss  sshhaallll  bbeeccoommee  ffiinnaall..    EEvveerryy  

pprrootteesstt,,  iinncclluuddiinngg  tthhaatt  ooff  tthhee  GGuuiilldd,,  sshhaallll  ssttaattee  tthhee  ggrroouunnddss  oorr  bbaassiiss  tthheerreeffoorree  iinn  tthhee  nnoottiiccee  

tthheerreeooff..    TThhee  GGuuiilldd  aaggrreeeess  nnoott  ttoo  uussee  iittss  rriigghhtt  ooff  pprrootteesstt  iinnddiissccrriimmiinnaatteellyy..  

1144..  IIff  aa  wwrriitttteenn  pprrootteesstt  ooff  tthhee  tteennttaattiivvee  ccrreeddiittss  iiss  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ffrroomm  aa  ppaarrttiicciippaanntt  

oorr  tthhee  GGuuiilldd  wwiitthhiinn  ssaaiidd  ppeerriioodd,,  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  wwiitthhhhoolldd  ffiinnaall  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ccrreeddiittss  

uunnttiill  aa  ttiimmee  ttoo  bbee  ssppeecciiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  wwhhiicchh  ttiimmee  wwiillll  nnoott  bbee  eeaarrlliieerr  tthhaann  ssiixxtteeeenn  

((1166))  bbuussiinneessss  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  CCoommppaannyy  ddeelliivveerrss  ttoo  tthhee  GGuuiilldd,,  aallll  ooff  tthhee  ssccrriippttss  iinnvvoollvveedd..    IInn  

tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  aarree  mmeemmbbeerrss  ooff  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  

IInncc..  ddeelliivveerryy  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ttoo  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..  aanndd  iinn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  

tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  aarree  mmeemmbbeerrss  ooff  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  WWeesstt,,  IInncc..,,  

ddeelliivveerryy  sshhaallll  bbee  mmaaddee  ttoo  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  WWeesstt,,  IInncc..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  

mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  iiss  eeqquuaallllyy  ddiivviiddeedd  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  GGuuiillddss,,  tthhee  ddeelliivveerryy  

sshhaallll  bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..      PPrroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  iiff  iinn  

tthhee  ggoooodd  ffaaiitthh  jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  tthheerree  iiss  aann  eemmeerrggeennccyy  rreeqquuiirriinngg  eeaarrlliieerr  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  ssoo  ssttaatteess  iinn  iittss  nnoottiiccee,,  ssaaiidd  ttiimmee  mmaayy  bbee  nnoo  eeaarrlliieerr  tthhaann  

ttwweellvvee  ((1122))  bbuussiinneessss  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  CCoommppaannyy  ddeelliivveerrss  ttoo  tthhee  GGuuiilldd  aallll  ooff  tthhee  ssccrriippttss  

iinnvvoollvveedd..  

IInn  aannyy  ccaassee  wwhheerree  tthhee  GGuuiilldd  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeaadd  mmoorree  tthhaann  ffoouurr  ((44))  ssccrriippttss  ppuurrssuuaanntt  ttoo  aa  

pprrootteesstt  hheerreeuunnddeerr,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aadddd  ttoo  tthhee  ssiixxtteeeenn  ((1166))  bbuussiinneessss  ddaayyss  

oorr  ttwweellvvee  ((1122))  bbuussiinneessss  ddaayyss  aabboovvee  pprroovviiddeedd  aa  ppeerriioodd  ooff  ttwweennttyy--ffoouurr  ((2244))  hhoouurrss  ffoorr  eeaacchh  

aaddddiittiioonnaall  ssccrriipptt  oorr  ffrraaccttiioonn  tthheerreeooff..  

IIff  tthhee  mmaatteerriiaall  iiss  vvoolluummiinnoouuss  oorr  ccoommpplleexx,,  ooff  iiff  ootthheerr  cciirrccuummssttaanncceess  bbeeyyoonndd  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  

tthhee  GGuuiilldd  nneecceessssiittaattee  aa  lloonnggeerr  ppeerriioodd  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreennddeerr  aa  ffaaiirr  ddeecciissiioonn,,  aanndd  tthhee  GGuuiilldd  

rreeqquueessttss  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  ttiimmee  ffoorr  aarrbbiittrraattiioonn,,  tthhee  CCoommppaannyy  aaggrreeeess  ttoo  ccooooppeerraattee  wwhheerreevveerr  

pprraaccttiiccaabbllee..    TThhee  CCoommppaannyy  wwiillll  nnoott  uunnrreeaassoonnaabbllyy  ddeennyy  tthhee  GGuuiilldd‟‟ss  rreeqquueesstt  ffoorr  aann  

eexxtteennssiioonn  ooff  ttiimmee..    AAggrreeeemmeennttss  ffoorr  eexxtteennssiioonn  ooff  ttiimmee  sshhaallll  bbee  iinn  wwrriittiinngg  aanndd  sshhaallll  ssppeecciiffyy  

tthhee  nneeww  ddaattee  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  bbee  aaddvviisseedd  ooff  tthhee  aarrbbiittrraattiioonn  ddeecciissiioonn..  

1155..  UUppoonn  rreecceeiipptt  ooff  aa  pprrootteesstt,,  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  ddeelliivveerr  tthhrreeee  ((33))  ccooppiieess  ooff  tthhee  ffiinnaall  ssccrriipptt  aanndd  

tthhrreeee  ((33))  ccooppiieess  ooff  aallll  mmaatteerriiaall  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  aanndd  tthhrreeee  ((33))  ccooppiieess  ooff  aallll  

aavvaaiillaabbllee  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  ttoo  tthhee  GGuuiilldd  ooffffiicceess  iinn  LLooss  AAnnggeelleess  oorr  NNeeww  YYoorrkk  iinn  aaccccoorrddaannccee  

wwiitthh  PPaarraaggrraapphh  1144  aabboovvee  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  nnoottiiffyy  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  aanndd  tthhee  GGuuiilldd  bbyy  

tteelleeggrraapphh  iinnffoorrmmiinngg  tthheemm  ooff  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  pprrootteessttiinngg  ppaarrttyy  aanndd  tthhee  nneeww  ttiimmee  sseett  ffoorr  

ffiinnaall  ddeetteerrmmiinnaattiioonn..  

1166..  AAnnyy  nnoottiiccee  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  ffoorreeggooiinngg  ppaarraaggrraapphhss  sshhaallll,,  uunnlleessss  aa  ssppeecciiffiieedd  ffoorrmm  ooff  sseerrvviiccee  

tthheerreeooff  iiss  ootthheerrwwiissee  pprroovviiddeedd  ffoorr  hheerreeiinn,,  bbee  sseenntt  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  bbyy  tteelleeggrraapphhiinngg,,  

mmaaiilliinngg  oorr  ddeelliivveerriinngg  tthhee  ssaammee  ttoo  tthhee  llaasstt  kknnoowwnn  aaddddrreessss  ooff  tthhee  wwrriitteerr  oorr  mmaayy  bbee  ddeelliivveerreedd  

ttoo  tthhee  wwrriitteerr  ppeerrssoonnaallllyy,,  aanndd  ttoo  tthhee  GGuuiilldd  aatt  tthhee  llaasstt  kknnoowwnn  aaddddrreessss  ooff  tthhee  GGuuiilldd  iinn  LLooss  

AAnnggeelleess  ffoorr  mmaatttteerrss  iinnvvoollvviinngg  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  WWeesstt  aanndd  iinn  NNeeww  YYoorrkk  ffoorr  

mmaatttteerrss  iinnvvoollvviinngg  tthhee  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt..  



  

  

1177..  UUnnlleessss  aa  uunnaanniimmoouuss  aaggrreeeemmeenntt  hhaass  bbeeeenn  rreeaacchheedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  PPaarraaggrraapphh  66  hheerreeooff,,  

aannyy  ppaarrttiicciippaanntt  oorr  tthhee  GGuuiilldd  mmaayy  wwiitthhiinn  tthhee  ppeerriioodd  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  PPaarraaggrraapphh  1133  hheerreeooff,,  

ffiillee  wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy  aatt  iittss  ssttuuddiioo  aanndd  tthhee  GGuuiilldd  aatt  iittss  LLooss  AAnnggeelleess  oorr  NNeeww  YYoorrkk  ooffffiiccee,,  

aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  aa  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ffoorr  aarrbbiittrraattiioonn  ooff  ccrreeddiittss..    SSuucchh  ffiilliinnggss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  

iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  PPaarraaggrraapphh  1144  aabboovvee..    IInn  aannyy  ccaassee  wwhheerree  aauuttoommaattiicc  ccrreeddiitt  aarrbbiittrraattiioonn  iiss  

rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhiiss  SScchheedduullee  BB,,  tthhee  GGuuiilldd  wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  mmaaddee  aa  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  

ffoorr  aarrbbiittrraattiioonn  ooff  ccrreeddiittss  aatt  tthhee  ttiimmee  tthhee  CCoommppaannyy  ssuubbmmiittss  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tteennttaattiivvee  ccrreeddiittss  

aanndd  iinn  ssuucchh  ccaassee  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  iimmmmeeddiiaatteellyy  mmaakkee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  GGuuiilldd  tthhee  mmaatteerriiaall  

aass  pprroovviiddeedd  ffoorr  uunnddeerr  PPaarraaggrraapphh  1155  ooff  tthhiiss  SScchheedduullee  BB..    TThhee  GGuuiilldd  tthhrroouugghh  iittss  aarrbbiittrraattiioonn  

ccoommmmiitttteeee  sshhaallll,,  wwiitthhiinn  tthhee  ttiimmee  lliimmiitt  ssppeecciiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  mmaakkee  aanndd  aaddvviissee  tthhee  

CCoommppaannyy  ooff  iittss  ddeecciissiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittaattiioonnss  ooff  tthhiiss  SScchheedduullee  BB..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhee  

ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  aarrbbiittrraattiioonn  ccoommmmiitttteeee  iiss  nnoott  rreennddeerreedd  wwiitthhiinn  ssaaiidd  ppeerriioodd,,  aass  tthhee  ssaammee  mmaayy  

hhaavvee  bbeeeenn  eexxtteennddeedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy,,  tthhee  CCoommppaannyy  mmaayy  mmaakkee  tthhee  tteennttaattiivvee  ccrreeddiittss  ffiinnaall,,  

pprroovviiddeedd  tthhee  tteerrmmss  aanndd  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  SScchheedduullee  hhaavvee  bbeeeenn  ffuullllyy  ccoommpplliieedd  wwiitthh  bbyy  tthhee  

CCoommppaannyy..  

PPrriioorr  ttoo  tthhee  rreennddiittiioonn  ooff  tthhee  ddeecciissiioonn,,  aa  ssppeecciiaall  ccoommmmiitttteeee  ooff  wwrriitteerrss  mmaayy  mmaakkee  ssuucchh  

iinnvveessttiiggaattiioonnss  aanndd  ccoonndduucctt  ssuucchh  hheeaarriinnggss  aass  mmaayy  sseeeemm  aaddvviissaabbllee  ttoo  iitt..    TThhee  CCoommppaannyy  

sshhaallll  ccooooppeerraattee  wwiitthh  tthhee  aarrbbiittrraattiioonn  ccoommmmiitttteeee  ttoo  aarrrriivvee  aatt  aa  jjuusstt  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  bbyy  

ffuurrnniisshhiinngg  aallll  aavvaaiillaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiivvee  ttoo  tthhaatt  aarrbbiittrraattiioonn..    UUppoonn  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  

aarrbbiittrraattiioonn  ccoommmmiitttteeee,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  pprroovviiddee  tthhee  ccoommmmiitttteeee  wwiitthh  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  

ccuuttttiinngg  ccoonnttiinnuuiittyy  iiff  iitt  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  aarrbbiittrraattiioonn..  

TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  GGuuiilldd  aarrbbiittrraattiioonn  ccoommmmiitttteeee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  wwrriittiinngg  ccrreeddiittss,,  iinncclluuddiinngg  

aannyy  BBooaarrdd  ooff  RReevviieeww  eessttaabblliisshheedd  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  tthheerreewwiitthh,,  iinnssooffaarr  aass  iitt  iiss  rreennddeerreedd  wwiitthhiinn  

tthhee  lliimmiittaattiioonnss  ooff  tthhiiss  ppaarraaggrraapphh  sshhaallll  bbee  ffiinnaall,,  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  aacccceepptt  aanndd  ffoollllooww  

tthhee  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  ssccrreeeenn  ccrreeddiittss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  ssuucchh  ddeecciissiioonn  aanndd  aallll  wwrriitteerrss  sshhaallll  bbee  bboouunndd  

tthheerreebbyy..  

IIff  tthhee  mmaatttteerr  iiss  rreeffeerrrreedd  ttoo  aa  BBooaarrdd  ooff  RReevviieeww  ooff  tthhee  GGuuiilldd,,  tthhee  GGuuiilldd  sshhaallll  hhaavvee  aann  

aaddddiittiioonnaall  ffiivvee  ((55))  bbuussiinneessss  ddaayyss  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  ttoo  rreennddeerr  iittss  ccrreeddiitt  aarrbbiittrraattiioonn  ddeecciissiioonn;;  

pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  iiff  iinn  tthhee  ggoooodd  ffaaiitthh  jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  tthheerree  iiss  aann  

eemmeerrggeennccyy  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  ssoo  ssttaatteess  iinn  iittss  nnoottiiccee,,  tthhee  GGuuiilldd‟‟ss  ttiimmee  sshhaallll  nnoott  bbee  eexxtteennddeedd  

eexxcceepptt  aass  pprroovviiddeedd  iinn  PPaarraaggrraapphh  1144..  

1188..  TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  GGuuiilldd  aarrbbiittrraattiioonn  ccoommmmiitttteeee  mmaayy  bbee  ppuubblliisshheedd  iinn  ssuucchh  mmeeddiiaa  aass  tthhee  

GGuuiilldd  mmaayy  ddeetteerrmmiinnee..    NNoo  wwrriitteerr  oorr  CCoommppaannyy  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ccoolllleecctt  ddaammaaggeess  oorr  sshhaallll  

bbee  eennttiittlleedd  ttoo  iinnjjuunnccttiivvee  rreelliieeff  aass  aa  rreessuulltt  ooff  aannyy  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  ccoommmmiitttteeee  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  

ccrreeddiittss..    IInn  ssiiggnniinngg  aannyy  ccoonnttrraacctt  iinnccoorrppoorraattiinngg  bbyy  rreeffeerreennccee  oorr  ootthheerrwwiissee  aallll  oorr  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  

AAggrreeeemmeenntt,,  aannyy  wwrriitteerr  oorr  CCoommppaannyy  ssppeecciiffiiccaallllyy  wwaaiivveess  aallll  rriigghhttss  oorr  ccllaaiimmss  aaggaaiinnsstt  tthhee  

GGuuiilldd  aanndd//oorr  iittss  aarrbbiitteerrss  oorr  aannyy  ooff  tthheemm  uunnddeerr  tthhee  llaawwss  ooff  lliibbeell  oorr  ssllaannddeerr  oorr  ootthheerrwwiissee  

wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  pprroocceeeeddiinnggss  bbeeffoorree  tthhee  GGuuiilldd  aarrbbiittrraattiioonn  ccoommmmiitttteeee  aanndd  aannyy  ffuullll  aanndd  ffaaiirr  

ppuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ffiinnddiinnggss  aanndd//oorr  ddeecciissiioonnss  ooff  ssuucchh  ccoommmmiitttteeee..    TThhee  GGuuiilldd  aanndd  aannyy  wwrriitteerr  

ssiiggnniinngg  aannyy  ccoonnttrraacctt  iinnccoorrppoorraattiinngg  bbyy  rreeffeerreennccee  oorr  ootthheerrwwiissee  rreeffeerrrriinngg  ttoo  tthhiiss  SScchheedduullee  BB  

oorr  aannyy  wwrriitteerr  ccoonnsseennttiinngg  ttoo  tthhee  pprroocceedduurree  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhiiss  SScchheedduullee  BB,,  sshhaallll  nnoott  hhaavvee  aannyy  

rriigghhttss  oorr  ccllaaiimmss  ooff  aannyy  nnaattuurree  aaggaaiinnsstt  aannyy  CCoommppaannyy  ggrroowwiinngg  oouutt  ooff  oorr  ccoonncceerrnniinngg  aannyy  

aaccttiioonn  ooff  tthhee  GGuuiilldd  oorr  iittss  aarrbbiitteerrss  oorr  aannyy  ooff  tthheemm,,  oorr  aannyy  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ccrreeddiittss  iinn  tthhee  



  

  

mmaannnneerr  pprroovviiddeedd  iinn  tthhiiss  ppaarraaggrraapphh,,  aanndd  aallll  ssuucchh  rriigghhttss  oorr  ccllaaiimmss  aarree  hheerreebbyy  ssppeecciiffiiccaallllyy  

wwaaiivveedd..  

1199..  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aafftteerr  tthhee  ssccrreeeenn  ccrreeddiittss  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  aass  hheerreeiinnaafftteerr  pprroovviiddeedd,,  mmaatteerriiaall  

cchhaannggeess  aarree  mmaaddee  iinn  tthhee  ssccrriipptt  oorr  pphhoottooppllaayy,,  eeiitthheerr  tthhee  CCoommppaannyy  oorr  ppaarrttiicciippaanntt  aanndd  tthhee  

GGuuiilldd  jjooiinnttllyy  mmaayy  rreeooppeenn  ccrreeddiitt  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  bbyy  mmaakkiinngg  aa  ccllaaiimm  ttoo  tthhee  GGuuiilldd  oorr  

CCoommppaannyy  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  wwiitthhiinn  ffoorrttyy--eeiigghhtt  ((4488))  hhoouurrss  aafftteerr  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  

wwrriittiinngg  ccllaaiimmeedd  ttoo  jjuussttiiffyy  tthhee  rreevviissiioonn  ooff  ccrreeddiittss,,  iinn  wwhhiicchh  ccaassee  tthhee  pprroocceedduurree  ffoorr  

ddeetteerrmmiinniinngg  ssuucchh  rreevviisseedd  ccrreeddiittss  wwiillll  bbee  tthhee  ssaammee  aass  tthhaatt  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  tthhee  oorriiggiinnaall  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ccrreeddiittss..  

TThhee  CCoommppaannyy  aaggrreeeess  ttoo  mmaakkee  rreevviissiioonnss  iinn  aaddvveerrttiissiinngg  mmaatteerriiaall  pprreevviioouussllyy  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  

tthhee  pprroocceessssoorr  oorr  ppuubblliisshheerr  ttoo  rreefflleecctt  ssuucchh  rreeddeetteerrmmiinneedd  ccrreeddiittss,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  

rreevviissiioonnss  ccaann  pphhyyssiiccaallllyy  aanndd  mmeecchhaanniiccaallllyy  bbee  mmaaddee  pprriioorr  ttoo  tthhee  cclloossiinngg  ddaattee  ooff  ssuucchh  

pprroocceessssoorr  oorr  ppuubblliisshheerr  aanndd  aatt  rreeaassoonnaabbllee  eexxppeennssee  aanndd  pprroovviiddeedd  tthhee  pprroocceessssoorr  oorr  ppuubblliisshheerr  

hhaass  nnoott  yyeett  ccoommmmeenncceedd  wwoorrkk  oonn  tthhaatt  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  wwhhiicchh  tthhee  cchhaannggee  wwoouulldd  aaffffeecctt..  

2200..  NNoo  wwrriitteerr  sshhaallll  ccllaaiimm  ccrreeddiitt  ffoorr  aannyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ssccrreeeenn  aauutthhoorrsshhiipp  ooff  aannyy  tteelleeppllaayy  

((tteelleessccrriipptt))  oorr  ssttoorryy  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  ccrreeddiittss  aarree  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  pprroocceedduurree  hheerreeiinn  

pprroovviiddeedd  ffoorr  pprriioorr  ttoo  tthhee  ttiimmee  wwhheenn  ssuucchh  ccrreeddiittss  hhaavvee  iinn  ffaacctt  aaccttuuaallllyy  bbeeeenn  ssoo  ddeetteerrmmiinneedd,,  

aanndd  nnoo  wwrriitteerr  sshhaallll  ccllaaiimm  ccrreeddiittss  ccoonnttrraarryy  ttoo  ssuucchh  ddeetteerrmmiinnaattiioonn..  

2211..  WWrriittiinngg  ccrreeddiitt  ffoorr  mmoovviieess--ooff--tthhee--wweeeekk  aanndd  tteelleevviissiioonn  ssppeecciiaallss  ssuucchh  aass  mmiinnii--sseerriieess,,  mmuullttii--

ppaarrtt  sseerriieess  aanndd  ““lloonngg  ffoorrmm””  tteelleevviissiioonn  pprrooggrraammss  ((bbuutt  nnoott  nneecceessssaarriillyy  iinn  tthhee  ffoorrmm  ssppeecciiffiieedd  

iinn  tthhiiss  SScchheedduullee  BB)),,  sshhaallll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  ppuubblliicciittyy  rreelleeaasseess  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  

rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  tteelleevviissiioonn  ffiillmm  wwhheenn  tthhee  pprroodduucceerr  aanndd  tthhee  ddiirreeccttoorr  aarree  mmeennttiioonneedd,,  wwhheetthheerr  

iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aa  pprroodduuccttiioonn  oorr  pprreesseennttaattiioonn  ccrreeddiitt  oorr  ootthheerrwwiissee,,  eexxcceepptt  wwhheerree  ssuucchh  rreelleeaassee  

iiss  rreessttrriicctteedd  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ssuucchh  iinnddiivviidduuaall  oorr  iinnddiivviidduuaallss..    PPrriioorr  ttoo  aa  ffiinnaall  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ccrreeddiittss  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhoossee  ccrreeddiittss  wwhhiicchh  iitt  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh  

bbeelliieevveess  ttoo  bbee  aa  ffaaiirr  aanndd  ttrruutthhffuull  ssttaatteemmeenntt  ooff  aauutthhoorrsshhiipp..  

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  ccrreeddiittss  iinn  aaddvveerrttiissiinngg  wwhhiicchh  iiss  ccoonnttrraacctteedd  ffoorr  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  

wwhhiicchh  iiss  mmoorree  tthhaann  eeiigghhtt  ((88))  ccoolluummnn  iinncchheess  iinn  ssiizzee,,  iiff  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  pprroodduucceerr  

oorr  ddiirreeccttoorr  ((oorr  eexxeeccuuttiivvee  pprroodduucceerr  aass  aann  iinnddiivviidduuaall))  iiss  iinncclluuddeedd,,  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  wwrriitteerr  

sshhaallll  bbee  iinncclluuddeedd  aanndd  tthhee  wwrriitteerr  sshhaallll  rreecceeiivvee  ppaarriittyy  aass  ttoo  ssiizzee  aanndd  ssttyyllee  ooff  ttyyppee  wwiitthh  tthhee  

ddiirreeccttoorr,,  pprroodduucceerr  aanndd  eexxeeccuuttiivvee  pprroodduucceerr..    IInn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aann  aanntthhoollooggyy  oorr  eeppiissooddiicc  

sseerriieess,,  oorr  sseerriiaall,,  iiff  aaddvveerrttiissiinngg  ccrreeddiitt  iiss  ggiivveenn  ttoo  aa  pprroodduucceerr  oorr  aa  ddiirreeccttoorr  ((oorr  aann  eexxeeccuuttiivvee  

pprroodduucceerr  aass  aann  iinnddiivviidduuaall))  oonnllyy  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aaddvveerrttiissiinngg  tthhee  eennttiirree  sseerriieess  tthhee  wwrriitteerr  

sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ccrreeddiitt  iinn  ssuucchh  aaddvveerrttiissiinngg  wwhheerree  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssccrriippttss  ccoonnttrriibbuutteedd  bbyy  ssuucchh  

wwrriitteerr  sshhaallll  eeqquuaall  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  pprrooggrraammss  pprroodduucceedd  oorr  ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  pprroodduucceerr,,  ddiirreeccttoorr  

oorr  eexxeeccuuttiivvee  pprroodduucceerr  rreecceeiivviinngg  ssuucchh  aaddvveerrttiissiinngg  ccrreeddiitt..    IIff  ssppookkeenn  ccrreeddiittss  aarree  aaccccoorrddeedd  ttoo  

tthhee  pprroodduucceerr  oorr  ddiirreeccttoorr  ((oorr  eexxeeccuuttiivvee  pprroodduucceerr  aass  aann  iinnddiivviidduuaall))  tthheeyy  sshhaallll  aallssoo  bbee  

aaccccoorrddeedd  ttoo  tthhee  wwrriitteerr..    OOrraall  sseellff  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  bbyy  aa  pprroodduucceerr  oorr  ddiirreeccttoorr  oorr  eexxeeccuuttiivvee  

pprroodduucceerr  sshhaallll  nnoott  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aa  ssppookkeenn  ccrreeddiitt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  hheerreeooff..  

WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  aaddvveerrttiissiinngg  iinn  LLooss  AAnnggeelleess  oorr  NNeeww  YYoorrkk  ttrraaddee  ppuubblliiccaattiioonnss  ffoorr  aa  tteelleevviissiioonn  

sseerriieess,,  oorr  aannyy  iinnddiivviidduuaall  eeppiissooddee  ooff  aa  sseerriieess,,  iiff  ccrreeddiitt  iiss  ggiivveenn  ttoo  aa  ddiirreeccttoorr,,  pprroodduucceerr,,  oorr  



  

  

eexxeeccuuttiivvee  pprroodduucceerr  wwiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  sseerriieess,,  tthhee  wwrriitteerr((ss))  eennttiittlleedd  ttoo  ““ccrreeaatteedd  bbyy””  oorr  

““ddeevveellooppeedd  bbyy””  ccrreeddiittss  sshhaallll  rreecceeiivvee  ppaarriittyy  ooff  ccrreeddiitt  wwiitthh  ssuucchh  eexxeeccuuttiivvee  pprroodduucceerr,,  

pprroodduucceerr,,  oorr  ddiirreeccttoorr..  

IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  lliicceennsseess  oorr  ggrraannttss  ttoo  aannyy  tthhiirrdd  ppaarrttyy  tthhee  rriigghhtt  ttoo  mmaakkee  aannyy  

ooff  tthhee  uusseess  ooff  sseerriiaall  oorr  eeppiissooddiicc  sseerriieess  mmaatteerriiaall  ssppeecciiffiieedd  iinn  AArrttiiccllee  1155..BB..1144..  ooff  tthhee  22000088  

MMBBAA,,  iitt  sshhaallll  uussee  iittss  bbeesstt  eeffffoorrttss,,  iinn  ccoonnttrraaccttiinngg  wwiitthh  ssuucchh  tthhiirrdd  ppaarrttyy,,  ttoo  rreeqquuiirree  ssuucchh  

tthhiirrdd  ppaarrttyy  ttoo  aaccccoorrdd  ttoo  tthhee  wwrriitteerr  oorr  wwrriitteerrss  ooff  ssuucchh  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt  tthheerreeffoorr  wwhhiicchh  iiss  

aapppprroopprriiaattee  ttoo  tthhee  ffiieelldd  oorr  mmeeddiiuumm  ffoorr  wwhhiicchh  ssuucchh  mmaatteerriiaall  iiss  lliicceennsseedd..    IIff  CCoommppaannyy  iittsseellff  

uusseess  ssuucchh  mmaatteerriiaall  ppuurrssuuaanntt  ttoo  ssuubbppaarraaggrraapphhss  aa..  oorr  ee..  ooff  ssaaiidd  AArrttiiccllee  1155..BB..1144..,,  iitt  wwiillll  

aaccccoorrdd  aapppprroopprriiaattee  ccrreeddiitt  ttoo  ssuucchh  wwrriitteerr  oorr  wwrriitteerrss  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  tthheerreewwiitthh,,  bbuutt  iinn  tthhee  

eevveenntt  ooff  aannyy  ddiissppuuttee  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  aapppprroopprriiaatteenneessss  ooff  ssuucchh  ccrreeddiitt  tthhee  CCoommppaannyy‟‟ss  

ddeecciissiioonn  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  

TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  rreeqquuiirree  tthhaatt  aallll  wwrriittiinngg  ccrreeddiittss  aass  tthheeyy  aappppeeaarr  oonn  tthhee  ssccrreeeenn  aappppeeaarr  iinn  

aannyy  ppuubblliisshheedd  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  wwhhoollee  oorr  ssuubbssttaannttiiaall  ppaarrtt  ooff  aa  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))..    TThhee  

ccrreeddiitt  oonn  aa  nnoovveell  bbaasseedd  oonn  aa  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  sshhaallll  iinnddiiccaattee  tthhaatt  tthhee  nnoovveell  iiss  bbaasseedd  oonn  aa  

tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))..    SSuucchh  wwrriittiinngg  ccrreeddiitt  sshhaallll  aappppeeaarr  oonn  tthhee  ttiittllee  ppaaggee  iinn  tthhee  ssaammee  ssiizzee  

aanndd  ssttyyllee  ooff  ttyyppee  uusseedd  ffoorr  tthhee  wwrriitteerr  ooff  tthhee  nnoovveell..    IIff  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  wwrriitteerr  ooff  tthhee  nnoovveell  

aappppeeaarrss  oonn  tthhee  ccoovveerr,,  tthhee  ““tteelleeppllaayy””  ((““tteelleessccrriipptt””))  oorr  ““wwrriitttteenn  bbyy””  ccrreeddiitt  sshhaallll  aallssoo  aappppeeaarr  

oonn  tthhee  ccoovveerr  iinn  tthhee  ssaammee  ssiizzee  aanndd  ssttyyllee  ooff  ttyyppee  aass  tthhee  wwrriitteerr  ooff  tthhee  nnoovveell,,  pprroovviiddeedd,,  

hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthhee  wwrriittiinngg  ccrreeddiitt  nneeeedd  nnoott  ssoo  aappppeeaarr  iiff  tthhee  wwrriitteerr  ooff  tthhee  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  

iiss  tthhee  wwrriitteerr  ooff  tthhee  nnoovveell..    IIff  aa  nnoonn--ffiiccttiioonn  bbooookk  iiss  bbaasseedd  iinn  wwhhoollee  oorr  ssuubbssttaannttiiaall  ppaarrtt  oonn  

aanndd  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  oorriiggiinnaall  aanndd  ssppeecciiffiicc  tteelleeppllaayy  oorr  tteelleessccrriipptt  ffoorr  wwhhiicchh  aa  ssoollee  wwrriitteerr  

rreecceeiivveedd  oonn  ssccrreeeenn  ccrreeddiitt,,  ssuucchh  ccrreeddiitteedd  wwrriitteerr  sshhaallll  rreecceeiivvee  ccrreeddiitt  oonn  tthhee  bbooookk  iinn  tthhee  ssaammee  

mmaannnneerr  aass  tthhee  wwrriitteerr  ooff  aa  tteelleeppllaayy  ((tteelleessccrriipptt))  rreecceeiivveess  ccrreeddiitt  oonn  aa  nnoovveell  uunnddeerr  tthhiiss  

ppaarraaggrraapphh..    TThhee  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  tthhee  ppuubblliisshheerr  sshhaallll  pprroovviiddee  tthhaatt  tthhiiss  ccrreeddiittss  pprroovviissiioonn  iiss  ffoorr  

tthhee  eexxpprreessss  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  wwrriitteerr  aanndd  tthhee  GGuuiilldd,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  ppuubblliisshheerr  wwiillll  ccoommppllyy  wwiitthh  

ssuucchh  rreeqquuiirreemmeennttss..    BBuutt  tthhee  ffaaiilluurree  ooff  aa  ppuubblliisshheerr  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  aannyy  ooff  ssuucchh  

rreeqquuiirreemmeennttss  sshhaallll  nnoott  ccoonnssttiittuuttee  aa  bbrreeaacchh  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy..  

TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  pprroovviiddee  tthhee  wwrriittiinngg  ccrreeddiitt  ooff  aa  pprrooggrraamm,,  iinn  tthhee  ssaammee  ffoorrmm  aass  rreeqquuiirreedd  

oonn  ssccrreeeenn,,  oonn  aallll  pprrooggrraamm  ttrraannssccrriippttss,,  wwhheetthheerr  ddiissttrriibbuutteedd  bbyy  mmaaiill  oorr  aacccceesssseedd  oonn--lliinnee;;  iitt  

bbeeiinngg  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  ppllaacceemmeenntt  ooff  ssuucchh  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee  pprroommiinneenntt,,  bbuutt  iittss  llooccaattiioonn  sshhaallll  

bbee  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..    IInn  tthhee  eevveenntt  aannyy  pprrooggrraamm  ccrreeddiittss  aarree  pprroovviiddeedd  iinn  aa  

tteeaacchheerr‟‟ss  gguuiiddee,,  tthhee  wwrriitteerr‟‟ss  ccrreeddiitt  sshhaallll  aallssoo  bbee  iinncclluuddeedd..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  

pprroovviiddee  tthhee  wwrriittiinngg  ccrreeddiitt  oonn  eeaacchh  ssppeecciiffiicc  pprrooggrraamm‟‟ss  wweebb  ppaaggee,,  iinn  tthhee  ssaammee  ffoorrmm  aass  

rreeqquuiirreedd  oonn  ssccrreeeenn..    TThhee  ppllaacceemmeenntt  ooff  ssuucchh  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee  pprroommiinneenntt  bbuutt  tthhee  llooccaattiioonn  

sshhaallll  bbee  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

NNootthhiinngg  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  PPaarraaggrraapphh  2211  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  aaffffeecctt,,  lliimmiitt,,  oorr  mmooddiiffyy  tthhee  

““BBuuyyeerr””  eexxeeccuuttiinngg  aann  aassssuummppttiioonn  aaggrreeeemmeenntt  uunnddeerr  ssuubbppaarraaggrraapphh  88  ooff  AArrttiiccllee  1155..BB..  ooff  tthhee  

22000088  MMBBAA  sshhaallll  iinn  aallll  rreessppeeccttss  bbee  iinn  tthhee  ssaammee  ppoossiittiioonn  aass  tthhee  ““SSeelllleerr..””  

NNoo  ccaassuuaall  oorr  iinnaaddvveerrtteenntt  bbrreeaacchh  ooff  aannyy  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  ccoonnssttiittuuttee  aa  

ddeeffaauulltt,,  oorr  aa  bbrreeaacchh  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt..  



  

  

2222..  NNoo  ccoommmmeerrcciiaall,,  pprroommoottiioonnaall,,  uunnddeerrwwrriittiinngg,,  ssppoonnssoorrsshhiipp  oorr  aaddvveerrttiissiinngg  mmaatttteerr,,  aauuddiioo,,  oorr  

vviissuuaall,,  sshhaallll  aappppeeaarr  oonn,,  wwiitthh  oorr  aabboovvee  tthhee  wwrriitteerr‟‟ss  ccaarrdd  eeiitthheerr  aass  bbaacckkggrroouunndd  oorr  ootthheerrwwiissee..    

TThhee  ffoolllloowwiinngg  uusseess  ooff  aa  ssppoonnssoorr‟‟ss  nnaammee,,  mmaarrkk,,  ssllooggaann,,  pprroodduucctt  oorr  ppaacckkaaggee  sshhaallll  nnoott  bbee  

ddeeeemmeedd  ttoo  iinnvvoollvvee  aann  aappppeeaarraannccee  ooff  ““ccoommmmeerrcciiaall  oorr  aaddvveerrttiissiinngg  mmaatttteerr””::  

aa..  SSuucchh  uussee  aass  aa  ppaarrtt  ooff  oorr  iinn  ddiirreecctt  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ttiittllee  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  oorr  

pprrooggrraammss  sseerriieess  ((aass  iinn  ““DDuuppoonntt  SShhooww  ooff  tthhee  MMoonntthh,,””  ““GGEE  TThheeaattrree,,””  oorr  ““UUSS  SStteeeell  

HHoouurr””));;  

bb..  SSuucchh  uussee  aass  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  ddrraappeerriieess,,  sseettss  oorr  pprrooppss  aappppeeaarriinngg  uunnddeerr  aa  

ssuuppeerriimmppoossiittiioonn  ooff  ccrreeddiittss  wwhheerree  ssuucchh  ddrraappeerriieess,,  sseettss  oorr  pprrooppss  wweerree  uusseedd  iinn  tthhee  

eenntteerrttaaiinnmmeenntt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  ((aass  iinn  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  vvaarriieettyy,,  ccoommeeddyy  

vvaarriieettyy  aanndd  aauuddiieennccee  ppaarrttiicciippaattiioonn  pprrooggrraamm));;  

cc..  TThhee  ssuuppeerriimmppoossiittiioonn  ooff  aa  ccrraawwll  oorr  rroolllleerr--ttyyppee  ccrreeddiitt  oovveerr  aa  ssttiillll  oorr  mmoovviinngg  

pphhoottooggrraapphh  ooff  aa  ssppoonnssoorr‟‟ss  pprroodduucctt  oonn  aa  sseett  oorr  sseettss  uusseedd  iinn  tthhee  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  

ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  wwhheerree  tthhee  uussee,,  ddeemmoonnssttrraattiioonn,,  oorr  eexxhhiibbiittiioonn  ooff  ssuucchh  

pprroodduucctt  wwaass  iinntteeggrraatteedd  wwiitthh  tthhee  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraamm;;  

dd..  SSuucchh  uussee  aass  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppllaayyiinngg  oorr  ssiinnggiinngg  ooff  tthhee  ssppoonnssoorr‟‟ss  mmuussiiccaall  tthheemmee..  

2233..  AA  ccrreeddiitt  oonn  tthhee  ssccrreeeenn  iinn  tthhee  ffoorrmm  ““ccrreeaatteedd  bbyy””  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  oonn  eeaacchh  eeppiissooddee  ooff  aann  

eeppiissooddiicc  sseerriieess  oorr  sseerriiaall,,  ttoo  tthhee  wwrriitteerr  wwhheerree  ssuucchh  wwrriitteerr  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  sseeqquueell  ppaayymmeennttss  ffoorr  

ssuucchh  eeppiissooddee..    IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ddiissppuuttee  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ““ccrreeaatteedd  bbyy””  ccrreeddiitt,,  wwhhiicchh,,  iiff  aannyy,,  

ooff  tthhee  wwrriitteerrss  sshhaallll  bbee  aaccccoorrddeedd  ssuucchh  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  ccrreeddiitt  

aarrbbiittrraattiioonn  pprroovviissiioonnss  sseett  ffoorrtthh  iinn  aanndd  pprroommuullggaatteedd  uunnddeerr  AArrttiiccllee  1166..BB..  ooff  tthhee  22000088  MMBBAA..    

SSuucchh  ccrreeddiitt  ((““ccrreeaatteedd  bbyy””))  sshhaallll  bbee  oonn  aa  sseeppaarraattee  ccaarrdd  aanndd  sshhaallll  bbee  ccoonnttiigguuoouuss  ttoo  aa  wwrriittiinngg  

ccrreeddiitt..    TThhee  CCoommppaannyy  mmaayy  ccoonnttrraacctt  ttoo  ggiivvee  ssuucchh  ccrreeddiitt  ttoo  aannyy  ppeerrssoonn,,  bbuutt  ssuucchh  ccoonnttrraacctt  

sshhaallll  pprroovviiddee  tthhaatt  iinn  tthhee  eevveenntt  aannootthheerr  wwrriitteerr  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ssuucchh  ccrreeddiitt,,  aass  

aabboovvee  pprroovviiddeedd,,  tthhaatt  wwrriitteerr  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  tthhee  ““ccrreeaatteedd  bbyy””  ccrreeddiitt  aanndd  tthhee  ppeerrssoonn  wwhhoossee  

ccoonnttrraacctt  pprroovviiddeedd  ffoorr  ssuucchh  mmaayy  bbee  ggiivveenn  aa  ““ddeevveellooppeedd  bbyy””  ccrreeddiitt  oorr  ootthheerr  ssiimmiillaarr  ccrreeddiitt..  

aa..  AA  wwrriitteerr  eennttiittlleedd  ttoo  ““ccrreeaatteedd  bbyy””  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  aapppprroopprriiaattee  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  

ccrreeddiitt  iinn  hhaarrdd  ccoovveerr  oorr  ppaappeerrbbaacckk  bbooookk  ppuubblliiccaattiioonnss  aarriissiinngg  oouutt  ooff  tthhee  sseerriieess..    TThhee  

ccoonnttrraacctt  wwiitthh  tthhee  ppuubblliisshheerr  sshhaallll  pprroovviiddee  tthhaatt  tthhiiss  pprroovviissiioonn  iiss  ffoorr  tthhee  eexxpprreessss  

bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  wwrriitteerr  aanndd  tthhee  GGuuiilldd,,  bbuutt  tthhee  ffaaiilluurree  ooff  aa  ppuubblliisshheerr  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  

ssuucchh  rreeqquuiirreemmeenntt  sshhaallll  nnoott  ccoonnssttiittuuttee  aa  bbrreeaacchh  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy..  

bb..  WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  aannyy  eeppiissooddiicc  sseerriieess  oorr  sseerriiaall  iinn  wwhhiicchh  aa  wwrriitteerr  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  BBaassiicc  

AAggrreeeemmeenntt  hhaass  sseeppaarraatteedd  rriigghhttss,,  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  sseeqquueell  ppaayymmeennttss  aanndd  rreecceeiivveess  aa  

““ccrreeaatteedd  bbyy””  ccrreeddiitt,,  iiff  tthhee  CCoommppaannyy  ddeessiirreess  ttoo  ggrraanntt  aa  ““ddeevveellooppeedd  bbyy””  ccrreeddiitt,,  ssuucchh  

ccrreeddiitt  mmaayy  oonnllyy  bbee  ggiivveenn  ffoorr  wwrriittiinngg  aanndd  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  GGuuiilldd  aarrbbiittrraattiioonn  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  iittss  aapppprroopprriiaatteenneessss..    TThhee  GGuuiilldd‟‟ss  ddeecciissiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  

cc..  AA  ““ddeevveellooppeedd  bbyy””  oorr  ““ddeevveellooppeedd  ffoorr  tteelleevviissiioonn””  oorr  aannyy  lliikkee  ccrreeddiitt  mmaayy  bbee  ggiivveenn  

oonnllyy  ttoo  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  wwrriittiinngg  ooff  tthhee  pprrooggrraamm,,  sseerriieess  oorr  

eeppiissooddee  iinnvvoollvveedd;;  pprroovviiddeedd  hhoowweevveerr  tthhaatt  aannyy  ssuucchh  ccrreeddiitt  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  aannyy  



  

  

ccoonnttrraacctt  iinn  eexxiisstteennccee  oonn  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ooff  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt  mmaayy  bbee  ggiivveenn  wwhheetthheerr  

oorr  nnoott  iitt  ssaattiissffiieess  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  ssuubbppaarraaggrraapphh  cc..  

2244..  AA  ccrreeddiitt  eennttiittlleedd  ““nnaarrrraattiioonn  wwrriitttteenn  bbyy””  oorr  ““nnaarrrraattiioonn  bbyy””  sshhaallll  bbee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

cchhaarrtt  oonn  ppaaggee  7744..      

2255..  NNoottiiccee  ooff  tteennttaattiivvee  ccrreeddiittss  sshhaallll  bbee  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorrmm,,  wwhhiicchh  ffoorrmm  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd  

bbyy  tthhee  GGuuiilldd::    ((NNOOTTEE  --  tthheessee  ffoorrmmss  aappppeeaarr  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppaaggeess))  

2266..  WWhheerree  tthhee  CCoommppaannyy  ssuupppplliieess  mmaatteerriiaall  ttoo  nneewwssppaappeerrss  aanndd  ppeerriiooddiiccaallss  ssuucchh  aass  TTVV  GGuuiiddee  

ffoorr  lliissttiinngg  pprrooggrraammss,,  iitt  wwiillll  lliisstt  wwrriittiinngg  ccrreeddiittss  iiff  tthheeyy  hhaavvee  tthheerreettooffoorree  bbeeeenn  ddeetteerrmmiinneedd..  

2277..  WWhheerree  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  pprroovviiddee  ccrreeddiitt  oonn  tthhee  ssccrreeeenn  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ffiinnaall  

ccrreeddiitt  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  iitt  sshhaallll  ccoorrrreecctt  eeaacchh  pprriinntt  bbeeffoorree  ssuucchh  pprriinntt  iiss  rree--tteelleeccaasstt  aanndd  ppllaaccee  aa  

ffuullll--ppaaggee  aaddvveerrttiisseemmeenntt  iinn  eeiitthheerr  DDAAIILLYY  VVAARRIIEETTYY  oorr  tthhee  HHOOLLLLYYWWOOOODD  RREEPPOORRTTEERR  

ssppeecciiffiiccaallllyy  ccrreeddiittiinngg  tthhee  wwrriitteerr..    SSuucchh  rreemmeeddiieess  sshhaallll  bbee  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aannyy  ccllaaiimm  tthhee  

iinnddiivviidduuaall  wwrriitteerr  mmaayy  hhaavvee  ffoorr  ddaammaaggeess  bbyy  rreeaassoonn  ooff  ssuucchh  ffaaiilluurree  ttoo  pprroovviiddee  pprrooppeerr  

ccrreeddiitt..  

2288..  EEaacchh  wwrriittiinngg  ccrreeddiitt  ccaarrdd  rreeqquuiirreedd  hheerreeuunnddeerr  sshhaallll  aappppeeaarr  oonn  tthhee  ssccrreeeenn  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ttwwoo  

((22))  sseeccoonnddss,,  oorr  tthhee  lleennggtthh  ooff  tthhee  pprroodduucceerr‟‟ss  oorr  ddiirreeccttoorr‟‟ss  ccrreeddiitt,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  sshhoowwnn  

lloonnggeerr..  

2299..  IIff  bbyy  rreeaassoonn  ooff  mmeetthhoodd  ooff  aassssiiggnnmmeenntt  ooff  tthhee  wwrriitteerr  oorr  ootthheerr  cciirrccuummssttaanncceess  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  

wwiitthh  aa  pprrooggrraamm  oorr  sseerriieess,,  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  SScchheedduullee  BB  aarree  iinnaapppprroopprriiaattee,,  eeiitthheerr  tthhee  

GGuuiilldd  oorr  tthhee  CCoommppaannyy  mmaayy  rraaiissee  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  ssuucchh  iinnaapppprroopprriiaatteenneessss  aanndd  tthhee  mmuuttuuaall  

aaggrreeeemmeenntt  rreeaacchheedd  bbyy  tthheemm  wwiitthh  rreessppeecctt,,  ttoo  tthhee  ccrreeddiitt  ttoo  bbee  ggiivveenn,,  iiff  aannyy,,  sshhaallll  bbee  bbiinnddiinngg  

aanndd  ccoonncclluussiivvee  oonn  tthheessee  ppaarrttiieess  aanndd  tthhee  wwrriitteerrss..  

3300..  AAtt  tthhee  CCoommppaannyy‟‟ss  eelleeccttiioonn,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  tthheeaattrriiccaall  eexxhhiibbiittiioonn  ooff  aa  tteelleevviissiioonn  ffiillmm,,  tthhee  

wwoorrdd  ““ssccrreeeennppllaayy””  mmaayy  bbee  ssuubbssttiittuutteedd  ffoorr  ““tteelleeppllaayy””  ((““tteelleessccrriipptt””)),,  tthhee  pphhrraassee  ““ssccrreeeenn  

ssttoorryy””  mmaayy  bbee  ssuubbssttiittuutteedd  ffoorr  ““tteelleevviissiioonn  ssttoorryy””  aanndd  tthhee  wwrriittiinngg  ccrreeddiittss  oonn  ssccrreeeenn,,  iinn  

aaddvveerrttiissiinngg  aanndd  ppuubblliicciittyy  mmaayy  ootthheerrwwiissee  ccoommppllyy  iinn  aallll  rreessppeeccttss  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  

TThheeaattrriiccaall  SScchheedduullee  AA..  

3311..  IIff  tthhee  CCoommppaannyy  iinncclluuddeess  iinn  iittss  ppuubblliicciittyy  rreelleeaasseess  ccrreeddiitt  ttoo  tthhee  pprroodduucceerr,,  ddiirreeccttoorr  aanndd  eeiitthheerr  

tthhee  ssttaarr  oorr  lleeaadd  ppeerrffoorrmmeerrss  ooff  ssuucchh  ffiillmm,,  iitt  iiss  aaggrreeeedd  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  aallssoo  aaccccoorrdd  

ccrreeddiitt  iinn  ssuucchh  ppuubblliicciittyy  rreelleeaasseess  ttoo  aannyy  wwrriitteerr  oorr  wwrriitteerrss  eennttiittlleedd  ttoo  ssttoorryy  oorr  ssttoorryy  tteelleessccrriipptt  

ssccrreeeenn  ccrreeddiitt  hheerreeuunnddeerr  oonn  ssuucchh  tteelleevviissiioonn  ffiillmm..    



  

  

WWhheerree  tthhee  NNoottiiccee  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  sseenntt  ttoo  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..    

  

NNOOTTIICCEE  OOFF  TTEENNTTAATTIIVVEE  WWRRIITTIINNGG  CCRREEDDIITTSS  

  

TToo::  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  EEaasstt,,  IInncc..    

225500  HHuuddssoonn  SSttrreeeett,,  NNeeww  YYoorrkk,,  NNeeww  YYoorrkk  1100001133  

aanndd  PPaarrttiicciippaattiinngg  WWrriitteerrss  

  

NNAAMMEE  OOFF  PPAARRTTIICCIIPPAATTIINNGG  WWRRIITTEERRSS        AADDDDRREESSSS  

  

                          

                          

                          

                            

  

DDaattee  ooff  CCoommmmeenncceemmeenntt::            DDaattee  ooff  DDeelliivveerryy::              

TTiittllee  ooff  EEppiissooddee::                PPrroodduuccttiioonn  ##        

      ((iinnddiiccaattee  iiff  ppiilloott))  

SSeerriieess  TTiittllee::                            

PPrroodduucciinngg  CCoommppaannyy::                          

EExxeeccuuttiivvee  PPrroodduucceerr::                          

PPrroodduucceerr::            AAssssoocciiaattee  PPrroodduucceerr::              

DDiirreeccttoorr::            SSttoorryy  EEddiittoorr  

            ((oorr  CCoonnssuullttaanntt))::              

OOtthheerr  PPrroodduuccttiioonn  EExxeeccuuttiivveess,,  iiff  PPaarrttiicciippaattiinngg  WWrriitteerrss::                

  

WWrriittiinngg  ccrreeddiittss  oonn  tthhiiss  eeppiissooddee  aarree  tteennttaattiivveellyy  ddeetteerrmmiinneedd  aass  ffoolllloowwss::  

  

OONN  SSCCRREEEENN::  

  

SSoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt  OONN  TTHHIISS  EEPPIISSOODDEE  ((OOnn  sseeppaarraattee  ccaarrdd,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  iinnddiiccaatteedd))  iiff  aannyy::  

  

CCoonnttiinnuuiinngg  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  oorr  CCrreeaatteedd  BByy  ccrreeddiitt  AAPPPPEEAARRIINNGG  OONN  AALLLL  EEPPIISSOODDEESS  OOFF  

SSEERRIIEESS  ((oonn  sseeppaarraattee  ccaarrdd,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  iinnddiiccaatteedd))  iiff  aannyy::  

TThhee  aabboovvee  tteennttaattiivvee  ccrreeddiittss  wwiillll  bbeeccoommee  ffiinnaall  uunnlleessss  aa  pprrootteesstt  oorr  rreeqquueesstt  ttoo  rreeaadd  tthhee  ffiinnaall  ssccrriipptt  iiss  

ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  66::0000  PP..MM..  oonn  ((PPrroodduucceerr  ttoo  iinnsseerrtt  ddaattee))  

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

            BBYY::                  

((NNaammee  ooff  PPrroodduucceerr))          ((TTiittllee))          



  

  

WWhheerree  tthhee  NNoottiiccee  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  sseenntt  ttoo  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  WWeesstt,,  IInncc..    

  

NNOOTTIICCEE  OOFF  TTEENNTTAATTIIVVEE  WWRRIITTIINNGG  CCRREEDDIITTSS  

  

TToo::  WWrriitteerrss  GGuuiilldd  ooff  AAmmeerriiccaa,,  WWeesstt,,  IInncc..    

77000000  WWeesstt  TThhiirrdd  SSttrreeeett,,  LLooss  AAnnggeelleess,,  CCaalliiffoorrnniiaa  9900004488  

aanndd  PPaarrttiicciippaattiinngg  WWrriitteerrss  

  

NNAAMMEE  OOFF  PPAARRTTIICCIIPPAATTIINNGG  WWRRIITTEERRSS        AADDDDRREESSSS  

  

                          

                          

                          

                            

  

DDaattee  ooff  CCoommmmeenncceemmeenntt::            DDaattee  ooff  DDeelliivveerryy::          

TTiittllee  ooff  EEppiissooddee::                PPrroodduuccttiioonn  ##      

      ((iinnddiiccaattee  iiff  ppiilloott))  

SSeerriieess  TTiittllee::                          

PPrroodduucciinngg  CCoommppaannyy::                        

EExxeeccuuttiivvee  PPrroodduucceerr::                        

PPrroodduucceerr::            AAssssoocciiaattee  PPrroodduucceerr::            

DDiirreeccttoorr::            SSttoorryy  EEddiittoorr  

            ((oorr  CCoonnssuullttaanntt))::              

OOtthheerr  PPrroodduuccttiioonn  EExxeeccuuttiivveess,,  iiff  PPaarrttiicciippaattiinngg  WWrriitteerrss::              

  

WWrriittiinngg  ccrreeddiittss  oonn  tthhiiss  eeppiissooddee  aarree  tteennttaattiivveellyy  ddeetteerrmmiinneedd  aass  ffoolllloowwss::  

  

OONN  SSCCRREEEENN::  

  

SSoouurrccee  mmaatteerriiaall  ccrreeddiitt  OONN  TTHHIISS  EEPPIISSOODDEE  ((OOnn  sseeppaarraattee  ccaarrdd,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  iinnddiiccaatteedd))  iiff  aannyy::  

CCoonnttiinnuuiinngg  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  oorr  CCrreeaatteedd  BByy  ccrreeddiitt  AAPPPPEEAARRIINNGG  OONN  AALLLL  EEPPIISSOODDEESS  OOFF  

SSEERRIIEESS  ((oonn  sseeppaarraattee  ccaarrdd,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  iinnddiiccaatteedd))  iiff  aannyy::  

  

TThhee  aabboovvee  tteennttaattiivvee  ccrreeddiittss  wwiillll  bbeeccoommee  ffiinnaall  uunnlleessss  aa  pprrootteesstt  oorr  rreeqquueesstt  ttoo  rreeaadd  tthhee  ffiinnaall  ssccrriipptt  iiss  

ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  66::0000  PP..MM..  oonn  ((PPrroodduucceerr  ttoo  iinnsseerrtt  ddaattee))  

____________________________________________________________________________________________________________________________________  

            BBYY::                  

((NNaammee  ooff  PPrroodduucceerr))          ((TTiittllee))          



  

  

NNAARRRRAATTIIOONN  

((bbyy  wwrriitteerr  ootthheerr  tthhaann  wwrriitteerr  ooff  tteelleeppllaayy  oorr  ssttoorryy  aanndd  tteelleeppllaayy))  

  FFIILLMM  AASSSSEEMMBBLLEEDD  IINN  SSTTOORRYY  SSEEQQUUEENNCCEE  FFIILLMM  FFOOOOTTAAGGEE  NNOOTT  AASSSSEEMMBBLLEEDD  IINN  SSTTOORRYY  SSEEQQUUEENNCCEE  

  

NNaattuurree  ooff  

mmaatteerriiaall  aallrreeaaddyy  

wwrriitttteenn  uunnddeerr  

MMBBAA  wwhheenn  

nnaarrrraattiioonn  wwrriitteerr  

hhiirreedd  

  

****  CCrreeddiitt  ttoo  

NNaarrrraattiioonn  WWrriitteerr    

  

FFrreeeellaannccee  

MMiinniimmuumm    

  

RReessiidduuaallss  ttoo  

NNaarrrraattiioonn  WWrriitteerr    

  

****  CCrreeddiitt  ttoo  

NNaarrrraattiioonn  WWrriitteerr    

  

FFrreeeellaannccee  MMiinniimmuumm    
  

RReessiidduuaallss  ttoo  

NNaarrrraattiioonn  WWrriitteerr    

  

11..  
  

NNaarrrraattiioonn  wwrriitttteenn  bbyy  
  

SSeeee  RRaattee  SScchheedduullee  

AA  

  

YYeess,,  bbaasseedd  oonn  %%  

ooff  aapppplliiccaabbllee  

ffrreeeellaannccee  

mmiinniimmuumm    iinn  

RRaattee  SScchheedduullee  AA  

  

WWrriitttteenn  bbyy  
  

SSeeee  RRaattee  SScchheedduullee  

BB  

  

YYeess,,  bbaasseedd  oonn  %%  ooff  

aapppplliiccaabbllee  ffrreeeellaannccee  

mmiinniimmuumm  iinn  RRaattee  

SScchheedduullee  BB  

  

22..  SSttoorryy  oonnllyy  
  

NNaarrrraattiioonn  wwrriitttteenn  bbyy  

((iiff  ssttoorryy  ccrreeddiitt  tthheenn  

oonn  ssaammee  ccaarrdd))  

  

SSeeee  RRaattee  SScchheedduullee  

AA  

  

YYeess,,  bbaasseedd  oonn  %%  

ooff  aapppplliiccaabbllee  

ffrreeeellaannccee  

mmiinniimmuumm  iinn  

RRaattee  SScchheedduullee  AA  

  

NNaarrrraattiioonn  wwrriitttteenn  

bbyy  ((iiff  ssttoorryy  ccrreeddiitt  

tthheenn  oonn  ssaammee  ccaarrdd))  

  

SSeeee  RRaattee  SScchheedduullee  

AA  

  

YYeess,,  bbaasseedd  oonn  %%  ooff  

aapppplliiccaabbllee  ffrreeeellaannccee  

mmiinniimmuumm  iinn  RRaattee  

SScchheedduullee  AA  

  

33..    SSttoorryy  aanndd  

          TTeelleeppllaayy  

  

NNoonnee,,  bbuutt  iiff  oovveerr  88  

mmiinnuutteess  ooff  nnaarrrraattiioonn  

((aaggggrreeggaattee)),,  oonnllyy  

rreecceeiivvee  NNaarrrraattiioonn  bbyy  

ccrreeddiitt  ((ssaammee  ccaarrdd))  

  

AAuuttoommaattiicc  

aarrbbiittrraattiioonn  

  

SSeeee  RRaattee  SScchheedduullee  

CC  

  

IIff  ““NNaarrrraattiioonn  

bbyy””  ccrreeddiitt,,  tthheenn  

oonnllyy  sshhaarreedd  

rreessiidduuaallss,,  aass  

ddeetteerrmmiinneedd  oonn  

WWGGAA  ccrreeddiitt  

aarrbbiittrraattiioonn  

((aaggggrreeggaattee  ooff  nnoo  

mmoorree  tthhaann  ssttoorryy  

&&  tteelleeppllaayy  

rreessiidduuaallss))  

  

NNoonnee,,  bbuutt  iiff  oovveerr  88  

mmiinnuutteess  ooff  nnaarrrraattiioonn  

((aaggggrreeggaattee)),,  mmaayy  

rreecceeiivvee  NNaarrrraattiioonn  

bbyy  ccrreeddiitt  ((ssaammee  

ccaarrdd))  

  

AAuuttoommaattiicc  

aarrbbiittrraattiioonn  

  

SSeeee  RRaattee  SScchheedduullee  

CC  

  

IIff  ““NNaarrrraattiioonn  bbyy””  

ccrreeddiitt,,  tthheenn  oonnllyy  

sshhaarreedd  rreessiidduuaallss,,  aass  

ddeetteerrmmiinneedd  oonn  

WWGGAA  ccrreeddiitt  

aarrbbiittrraattiioonn  

****  CCrreeddiittss  nnoott  ttoo  aaffffeecctt  rraatteess  ----  TThheerree  iiss  nnoo  SSeeppaarraattiioonn  ooff  RRiigghhttss  ffoorr  NNaarrrraattiioonn



  

  

SSCCHHEEDDUULLEE  CC  

II..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  22000088  WWGGAA  TThheeaattrriiccaall  aanndd  TTeelleevviissiioonn  BBaassiicc  AAggrreeeemmeenntt  

aarree  iinnccoorrppoorraatteedd  hheerreeiinn::  

AArrttiiccllee::  

11..  DDeeffiinniittiioonnss  

AA..  GGeenneerraall  

CC..  TTeelleevviissiioonn  

22..  TTeerrmm  aanndd  EEffffeeccttiivvee  DDaattee  

AA..  GGeenneerraall  --  wwiitthh  ddaattee  ccoonnffoorrmmeedd  

CC..  TTeelleevviissiioonn  --  wwiitthh  ddaatteess  ccoonnffoorrmmeedd  

33..  WWoorrkk  LLiissttss,,  LLooaann--OOuuttss  aanndd  RReeccooggnniittiioonn  

AA..  GGeenneerraall  

CC..  TTeelleevviissiioonn  

44..  PPaarrttiieess  BBoouunndd  BByy  TThhiiss  BBaassiicc  AAggrreeeemmeenntt    

AA..  GGeenneerraall  

CC..  TTeelleevviissiioonn  

55..  GGeeooggrraapphhiiccaall  AApppplliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  BBaassiicc  AAggrreeeemmeenntt  ((GGeenneerraall))  

66..  GGuuiilldd  SShhoopp  ((GGeenneerraall))  

77..  NNoo  SSttrriikkee,,  NNoo  LLoocckk--OOuutt  CCllaauussee  ((GGeenneerraall))  

99..  MMiinniimmuumm  TTeerrmmss  ((GGeenneerraall))  

1100..  GGrriieevvaannccee  aanndd  AArrbbiittrraattiioonn  

1111..  GGrriieevvaannccee  aanndd  AArrbbiittrraattiioonn  RRuulleess  aanndd  PPrroocceedduurreess  

1122..  CCoouurrtt  PPrroocceeeeddiinnggss  

1133..  CCoommppeennssaattiioonn  

BB..  TTeelleevviissiioonn  

11..  MMiinniimmuumm  BBaassiicc  CCoommppeennssaattiioonn  ((DDaatteess  ttoo  ccoonnffoorrmm  wwiitthh  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt))  



  

  

22..  HHiigghh  BBuuddggeett  FFiillmmss  

33..  LLooww  BBuuddggeett  FFiillmmss  

44..  NNeeggaattiivvee  CCoosstt  

55..  SSttoorryy  CCllaaiimm  BByy  PPrroodduuccttiioonn  EExxeeccuuttiivvee  

66..  SStteepp  OOuuttlliinnee  

77..  SScchheedduullee  ooff  MMiinniimmuumm  CCoommppeennssaattiioonn    

  dddd..  SSeeggmmeenntt  RRaattee  

  ff..  IInnssttaallllmmeenntt  PPaayymmeennttss  

  mm..  ((11))  FFoorrmmaatt  

((22))  BBiibbllee  

((33))  RReewwrriittee  oorr  PPoolliisshh  ooff  FFoorrmmaatt  oorr  BBiibbllee  ((eexxcceepptt  aass  mmiinniimmuummss  

ssppeecciiffiieedd  tthheerreeiinn))  

pp..  NNoonn  CCoommmmeerrcciiaall  OOppeenniinnggss  aanndd  CClloossiinnggss  ((nnoott  aass  ttoo  mmiinniimmuumm  rraatteess))  

qq..  TToottaall  WWrriittiinngg  CCoosstt  

rr..  PPiilloott  SSccrriippttss,,  BBaacckk--uupp  SSccrriippttss  aanndd  SSppiinn--OOffffss  

ss..  WWeeeekk--ttoo--WWeeeekk  aanndd  TTeerrmm  EEmmppllooyymmeenntt  ((eexxcceepptt  tthhaatt  rraatteess  iinn  SScchheedduullee  

AA  aappppllyy))  

1100..  CCuutt--OOffff  

DD..  PPaayymmeenntt  PPrroocceedduurreess  

1155..  TTeelleevviissiioonn  EExxhhiibbiittiioonn  RReerruunnss  &&  FFoorreeiiggnn  TTeelleeccaassttss  ooff  TTVV  FFiillmmss  

BB..  TTeelleevviissiioonn  

44..  UUnnttiittlleedd  

55..  UUnnttiittlleedd  

66..  UUnnttiittlleedd  

77..  UUnnttiittlleedd  

88..  TTeelleevviissiioonn  LLiitteerraarryy  MMaatteerriiaall  AAssssuummppttiioonn  AAggrreeeemmeenntt    



  

  

99..  [[DDeelleetteedd]]  

1100..  UUssee  ooff  EExxcceerrppttss  

1122..  SSmmaallll  AAccccoouunnttiinnggss  

1166..  BBaassiicc  CCaabbllee  

1177..  UUnnttiittlleedd  

1177..  PPeennssiioonn  PPllaann  aanndd  HHeeaalltthh  FFuunndd  

AA..  GGeenneerraall  PPrroovviissiioonnss  

BB..  PPeennssiioonn  PPllaann  

CC..  HHeeaalltthh  FFuunndd  

DD..  SSuupppplleemmeennttaall  HHeeaalltthh  IInnssuurraannccee  PPllaann  

EE..  AAuuddiittss  

FF..  CCoommmmiitttteeee  oonn  PPeennssiioonn  aanndd  HHeeaalltthh  ((wwiitthh  eemmppllooyyeerr  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  KKCCEETT,,  

WWGGBBHH  aanndd  TThhiirrtteeeenn))  

1188..  NNoottiiccee  ttoo  WWrriitteerrss  EEmmppllooyyeedd  oonn  SSaammee  MMaatteerriiaall  ((GGeenneerraall))  

1199..  UUssee  aanndd  DDeelliivveerryy  ooff  SSttaannddaarrdd  FFoorrmm  CCoonnttrraaccttss  

AA..  GGeenneerraall  

CC..  TTeelleevviissiioonn  

2200..  SSppeeccuullaattiivvee  WWrriittiinngg  

BB..  TTeelleevviissiioonn  

2211..  LLooccaattiioonn  EExxppeennsseess  ((GGeenneerraall))  

2222..  TTeerrmm  CCoonnttrraaccttss  --  OOppttiioonnss  ((GGeenneerraall))  

2233..  LLaayy--OOffff  ((GGeenneerraall))  

2244..  GGuuaarraanntteeeedd  EEmmppllooyymmeenntt  ((GGeenneerraall))  

2255..  NNoottiiccee  ooff  TTeerrmmiinnaattiioonn  ooff  EEmmppllooyymmeenntt  ((GGeenneerraall))  

2266..  FFoorrccee  MMaajjeeuurree  

2288..  WWaarrrraannttyy  aanndd  IInnddeemmnniiffiiccaattiioonn  ((GGeenneerraall))  



  

  

2299..  SSeeppaarraattee  AAggrreeeemmeennttss  ((GGeenneerraall))  

3322..  RReeffeerreennccee  ttoo  AAggrreeeemmeenntt  ((GGeenneerraall))  

3333..  JJuurriissddiiccttiioonnaall  DDiissppuutteess  ((GGeenneerraall))  

3355..  RReeccooggnniittiioonn  ooff  AAggrreeeemmeenntt  ((GGeenneerraall))  

3366..  TTeerrmmss  aanndd  CCoonnddiittiioonnss  AApppplliiccaabbllee  ttoo  CCeerrttaaiinn  CCaatteeggoorriieess  ooff  PPrrooggrraammss..  

3377..  NNaammeess  oonn  LLiitteerraarryy  MMaatteerriiaall  ((TTeelleevviissiioonn))  

3388..  NNoonn--DDiissccrriimmiinnaattiioonn  

3399..  PPiilloott  SSccrreeeenniinngg  ((TTeelleevviissiioonn))  

4400..  SSeeccuurriittyy  IInnssttrruummeennttss  ((TTeelleevviissiioonn))  

4411..  NNoottiicceess  ((GGeenneerraall))  ((SShhaallll  iinncclluuddee  NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy,,  NN..YY..  wwhheenneevveerr  aa  rreeffeerreennccee  ttoo  LLooss  

AAnnggeelleess  iiss  mmaaddee))  

4422..  PPoossttiinngg  BBoonnddss  ((GGeenneerraall))  

4433..  CCoommppuuttaattiioonn  ooff  TTiimmee  ((GGeenneerraall))  

4444..  SSeevveerraabbiilliittyy  ooff  PPrroovviissiioonnss  ((GGeenneerraall))  

4477..  WWrriitteerr‟‟ss  RRiigghhtt  ttoo  VViieeww  CCuutt,,  AAnnsswweerr  PPrriinntt  aanndd  SSnneeaakk  PPrreevviieeww  

BB..  TTeelleevviissiioonn  

CC..  UUnnttiittlleedd  

4488..  PPrrooffeessssiioonnaall  SSttaattuuss  ooff  WWrriitteerrss::    WWrriitteerrss  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  PPrroodduuccttiioonn  PPrroocceessss  ((GGeenneerraall))  

4499..  SShhooppppiinngg  ooff  MMaatteerriiaall  

BB..  TTeelleevviissiioonn  

CC..  UUnnttiittlleedd  

5511..  SSuupppplleemmeennttaall  MMaarrkkeettss  

5522..  IInndduussttrriiaall  FFiillmmss  ((GGeenneerraall))  

5533..  FFiinnaanncciiaall  IInnffoorrmmaattiioonn  

5544..  PPrroohhiibbiittiioonn  ooff  ssoo--ccaalllleedd  ““MMoorraallss  CCllaauussee””  

5555..  RReessttrraaiinntt  oonn  LLiicceennsseeee  RRiigghhtt  ooff  AApppprroovvaall  



  

  

5566..  SSiiggnniiffiiccaannccee  ooff  TTiittlleess  aanndd  SSuubb--ttiittlleess  ((GGeenneerraall))  

5577  PPaayy  TTeelleevviissiioonn  aanndd  VViiddeeoo  DDiisscc//VViiddeeoo  CCaasssseettttee  PPrroodduuccttiioonn  

5588..  TTeelleevviissiioonn  SScchheedduullee  BB  --  SSttaannddaarrdd  ffoorrmm  FFrreeeellaannccee  FFiillmm  TTeelleevviissiioonn  WWrriitteerrss  EEmmppllooyymmeenntt  

CCoonnttrraacctt  

6644..  RReeuussee  ooff  MMBBAA--CCoovveerreedd  MMaatteerriiaall  iinn  IInntteerraaccttiivvee  PPrrooggrraammss  

AAppppeennddiixx  AA  aanndd  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  AAppppeennddiixx  AA  

AAppppeennddiixx  BB  --  PPrroodduuccttiioonn  ffoorr  tthhee  PPaayy  TTeelleevviissiioonn  aanndd  tthhee  VViiddeeoo  DDiisscc//VViiddeeoo  CCaasssseettttee  MMaarrkkeettss  

AArrttiiccllee  3388  EE  44  SSiiddeelleetttteerr  

AArrttiiccllee  4488  FF  SSiiddeelleetttteerr  

AArrttiiccllee  5511  SSiiddeelleetttteerr  

SSiiddeelleetttteerr  oonn  RReessiidduuaallss  CCoommmmiissssiioonn  

  



  

  

IIII..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  22000088  WWGGAA  TThheeaattrriiccaall  aanndd  TTeelleevviissiioonn  BBaassiicc  AAggrreeeemmeenntt  

aarree  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt::  

AArrttiiccllee::  

11..  DDeeffiinniittiioonnss  

BB..  TThheeaattrriiccaall  

22..  TTeerrmm  aanndd  EEffffeeccttiivvee  DDaattee  ooff  AAggrreeeemmeenntt  

BB..  TThheeaattrriiccaall  

33..  WWoorrkk  LLiissttss,,  LLooaann--OOuuttss  aanndd  RReeccooggnniittiioonn  

BB..  TThheeaattrriiccaall  

44..  PPaarrttiieess  BBoouunndd  BByy  tthhiiss  BBaassiicc  AAggrreeeemmeenntt  

BB..  TThheeaattrriiccaall  

88..  CCrreeddiittss  ffoorr  SSccrreeeenn  AAuutthhoorrsshhiipp  ((GGeenneerraall))  

1133..  CCoommppeennssaattiioonn  

AA..  TThheeaattrriiccaall  

BB..  TTeelleevviissiioonn  

77..  SScchheedduullee  ooff  MMiinniimmuumm  CCoommppeennssaattiioonn    

aa..  SSttoorryy  

bb..  TTeelleeppllaayy  

cc..  SSttoorryy  &&  TTeelleeppllaayy  

cccc..  SSttoorryy  wwiitthh  OOppttiioonnss  

dd..  [[DDeelleetteedd]]  

ee..  SSeerriiaallss  

gg..  PPlloott  OOuuttlliinnee  --  NNaarrrraattiivvee  SSyynnooppssiiss  ooff  SSttoorryy  

hh..  CCoommppeennssaattiioonn  ffoorr  RReewwrriitteess  aanndd  PPoolliisshheess  

ii..,,  jj..,,  kk..,,  ll..          [[DDeelleetteedd]]  

nn..  NNaarrrraattiioonn  



  

  

oo..  RReemmaakkeess  

88..  RReeaaddiinngg  TTiimmee  aanndd  OObblliiggaattiioonn  ooff  FFrreeeellaannccee  WWrriitteerr  rree  RReevviissiioonnss  

99..  TTiimmee  ooff  PPaayymmeenntt  

CC..  CCllaaiimmeedd  OOvveerrppaayymmeennttss  

1144..  WWrriitteerrss  AAllssoo  EEmmppllooyyeedd  iinn  AAddddiittiioonnaall  CCaappaacciittiieess  ((TTeelleevviissiioonn))  

1155..  TTeelleevviissiioonn  EExxhhiibbiittiioonn  

AA..  TThheeaattrriiccaall  

BB..  TTeelleevviissiioonn  

11..  UUnniitteess  SSttaatteess  aanndd  CCaannaaddaa  

22..  FFoorreeiiggnn  TTeelleeccaasstt  FFoorrmmuullaa  

33..  AApppplliiccaattiioonn  ooff  EExxcceessss  

1111..  [[DDeelleetteedd]]  

1133..  AAddddiittiioonnaall  CCoommppeennssaattiioonn  ffoorr  TThheeaattrriiccaall  EExxhhiibbiittiioonn  

1144..  AAddddiittiioonnaall  CCoommppeennssaattiioonn  ffoorr  CCeerrttaaiinn  UUssee  ooff  MMaatteerriiaall  ttoo  WWhhiicchh  SSeeppaarraatteedd  

RRiigghhttss  DDoo  NNoott  AAppppllyy  

1155..  SSiimmuullccaassttss  

1166..  SSeeppaarraattiioonn  ooff  RRiigghhttss  

AA..  TThheeaattrriiccaall  

BB..  TTeelleevviissiioonn  

1199..  UUssee  aanndd  DDeelliivveerryy  ooff  SSttaannddaarrdd  FFoorrmm  CCoonnttrraaccttss  

BB..  TThheeaattrriiccaall  

2200..  SSppeeccuullaattiivvee  WWrriittiinngg  

AA..  TThheeaattrriiccaall  

2277..  MMoottiioonn  PPiiccttuurreess  ttoo  WWhhiicchh  AAggrreeeemmeenntt  NNoott  AApppplliiccaabbllee  ((TThheeaattrriiccaall))  

3300..  WWrriitteerr  EEmmppllooyymmeenntt  AAggrreeeemmeenntt  ooff  CCoommppaannyy  ((TThheeaattrriiccaall))  

3311..  OOppppoorrttuunniittyy  ttoo  EExxeeccuuttee  SSiimmiillaarr  AAggrreeeemmeenntt  ((TThheeaattrriiccaall))  



  

  

4455..  LLaabboorr--MMaannaaggeemmeenntt  CCooooppeerraattiivvee  CCoommmmiitttteeee  ((GGeenneerraall))  

4466..  FFoorreeiiggnn  PPeerrffoorrmmaannccee  FFeeeess  ((TThheeaattrriiccaall))  

4477..  WWrriitteerr‟‟ss  RRiigghhtt  ttoo  VViieeww  CCuutt,,  AAnnsswweerr  PPrriinntt  aanndd  SSnneeaakk  PPrreevviieewwss  

AA..  TThheeaattrriiccaall  

4499..  SShhooppppiinngg  ooff  MMaatteerriiaall  

BB..  TThheeaattrriiccaall  

5500..  CCooppyyrriigghhtt  ((TTeelleevviissiioonn))  

5588..  RReelleeaassee  ooff  FFrreeee  TTeelleevviissiioonn  PPrrooggrraammmmiinngg  aanndd  TThheeaattrriiccaall  MMoottiioonn  PPiiccttuurreess  ttoo  BBaassiicc  CCaabbllee  

5599..  CCooppyyrriigghhtt  RRooyyaallttyy  TTrriibbuunnaall  MMoonniieess  ((aanndd  SSiiddeelleetttteerr))  

6600..  DDiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  CCrriittiiqquueess  ooff  LLiitteerraarryy  MMaatteerriiaall  ((GGeenneerraall))  

6611..  SSeerrvviicceess  NNoott  CCoovveerreedd  bbyy  TThhiiss  AAggrreeeemmeenntt  ((DDooccuummeennttaarryy))  

TTeelleevviissiioonn  SScchheedduullee  AA  --  TTeelleevviissiioonn  CCrreeddiittss  

TTeelleevviissiioonn  SScchheedduullee  CC  --  AAppppeennddiixx  AA  --  PPrrooggrraamm  CCrreeddiittss  OOtthheerr  tthhaann  DDooccuummeennttaarryy  

TTeelleevviissiioonn  SScchheedduullee  DD  ––  AAppppeennddiixx  AA  --  DDooccuummeennttaarryy,,  NNeewwss,,  aanndd  PPuubblliicc  AAffffaaiirrss  PPrrooggrraamm  CCrreeddiittss  

TTeelleevviissiioonn  SScchheedduullee  DD--11  --  DDooccuummeennttaarryy  WWrriittiinngg  CCrreeddiittss  AAddddeenndduumm  

SSiiddeelleetttteerr  ttoo  AAppppeennddiixx  AA  ––  rree  LLiitteerraarryy  MMaatteerriiaall  

TThheeaattrriiccaall  SScchheedduullee  AA  --  TThheeaattrriiccaall  CCrreeddiittss  

AAppppeennddiixx  CC  --  PPrrooggrraammss  MMaaddee  FFoorr  BBaassiicc  CCaabbllee  TTeelleevviissiioonn  

AArrttiiccllee  1155..BB..11..bb..((22))((cc))  SSiiddeelleetttteerr  

AArrttiiccllee  1166  SSiiddeelleetttteerrss  


