EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

sorszám (a DUE tölti ki)

amely létrejött egyrészről a DUE Médiahálózat, továbbiakban DUE (1148 Budapest, Örs vezér tere 11.), valamint a nevezett iskola
között, az alábbi feltételekkel:
1. Adatok
Az iskola neve:
Az iskola
Az iskola
irányítószáma
települése
Az iskola e-mail címe
Az iskola telefonszáma
Az iskola tanulóinak száma
Patronáló tanár neve
Stúdiós diák neve
A műsorcsomagot:

Az iskola
címe
fő
Patronáló tanár
telefonszáma
Stúdiós diák
telefonszáma

Az iskola faxszáma
Az iskolarádió neve
Patronáló tanár
e-mail címe
Stúdiós diák email címe

az internetről töltöm le

CD-n kérjük postázni

2. Nevezett iskola belép a DUE Országos Iskolarádió Hálózatába. A DUE vállalja, hogy számára a tanév minden hónapjában
eljuttatja ingyenesen a DUE Rádió műsorcsomagját. Az iskola műsorokat megtarthatja, a benne szereplő anyagokat tetszés szerint
használhatja.
3. Az iskola az iskolarádiójában az óraközi szünetekben heti rendszerességgel, az általa megjelölt időpontokban lejátssza a DUE
Rádió adott havi műsorcsomagjában szereplő zenés infoturmixot (kétszer egy héten), valamint a csomagban található tájékoztató
műsorokat (egyszer-egyszer hetente mindegyiket). A lejátszandó műsorokat a DUE minden hónapban megjelöli. A műsorok
lejátszását a következő hónap 5-ig megküldött visszaigazolással (interneten, igény szerint postán) igazolja.
4. Az iskolarádió az alábbi napokon és időpontokban adja le a DUE Rádió műsorait:
Infoturmix (2x):
H K SZ CS P
órától
óráig
Tájékoztató műsorok: H K SZ CS P
órától
óráig
5. Nevezett iskola kijelenti, hogy zártláncú iskolarádió hálózata technikailag megfelelően működik, valamint birtokában van olyan
berendezés (CD- vagy DVD-lejátszó vagy számítógép), amely a műsorok lejátszását lehetővé teszi. A hálózat meghibásodását, vagy
egyéb technikai probléma esetén az adás elmaradását a DUE-nak bejelenti. Az iskolarádióban történt személyi, a sugárzási
időpontokat érintő, és egyéb változásokat 8 napon belül jelzi a DUE-nak.
6. Nevezett iskola lehetővé teszi, hogy a DUE munkatársa, illetve megbízottja a műsorok elhangzásának ellenőrzését
akadálytalanul megtehesse. Amennyiben a műsorokat nem a szerződés szerint játsszák le – és jelen megállapodás adatainak
módosítását az iskola nem kérte – és/vagy a lejátszási visszaigazolások nem érkeznek vissza tárgy hónapot követő hónap 5-ig a
DUE irodába, akkor az iskolát automatikusan kizárjuk az Országos Iskolarádió Hálózatból.
7. A DUE vállalja, hogy a tanév minden hónapjában ingyenesen eljuttatja az iskolába a DUE Tallózó c. ifjúsági folyóirat több
példányát, és évente ötször a DUE Hírek c. kiadványt. Ezzel kapcsolatban az iskola biztosítja, hogy a lap a diákrádió, vagy az
iskolaújság szerkesztőségén keresztül minél több tanulóhoz eljusson.
8. A DUE vállalja, hogy az általa évente megrendezett Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon és a Diák- médiatalálkozón a
sulirádiótól 3 főt ingyenesen vendégül lát.
9. A DUE vállalja, hogy az Országos Iskolarádió Hálózat nyereménysorsolásának keretében minden tanévben 10 iskolát értékes
nyereményekkel jutalmaz.
10. A szerződés az aláírástól kezdődően határozatlan ideig érvényes. Felmondását mindkét fél írásban kezdeményezheti 3 hónapra
előre.
Kelt: ……………….………………………………………

………………………………………………….
DUE aláírás, bélyegző

………………………………………………..
Az iskola képviselőjének aláírása, bélyegző

