Légy Te a MentorFM vendégszerkesztője!
Promóciós szabályzat

2016. augusztus 1-31. között önként jelentkező vendégszerkesztőknek lehetősége nyílik arra, hogy
az általuk kidolgozott témát eljuttassák a MentorFM szerkesztőségébe azzal a céllal, hogy a stáb
podcast alapú adást készítsen az írás alapján. A 2016. augusztus hónapban beérkezett írások közül
5 olyat választunk ki, melyek a leginkább illeszkednek a MentorFM céljaihoz és hallgatóinak
igényeihez. A részvételhez az alábbi kritériumoknak megfelelően írásban kell kidolgoznod egy általad
fontosnak tartott témát.

• Elvihető gondolat, gyakorlati tudásanyag.
A MentorFM adásainak egyik legfontosabb küldetése, hogy gyakorlati problémára adnak
választ. Szeretnénk, ha hallgatóink hosszú távon is emlékeznének azokra a
gondolatokra, melyeket a MentorFM-en hallottak, így az egyik legfontosabb kritérium,
hogy az Általad írt adás tartalmazzon egy könnyen megjegyezhető gondolatot. Ez lehet
idézet, hasonlat vagy történet; bármi, amire a hallgató az adást követően emlékszik.
• Megbízható forrás.
A MentorFM adásainak hitelességét minden esetben a forrás megbízhatósága
garantálja. Ezért kiemelten fontos a forrás feltüntetése minden egyes adás esetén. Ha
online cikk adta az ötletet az adásterv megírásához, akkor mindenképpen tüntesd fel a
linket, míg ha printből dolgoztál, akkor a szerző, a könyvcím és a kiadás éve szükséges.
Amennyiben előadást dolgoztál fel (pl. TED), akkor az előadó, a helyszín és az évszám
megadása szükséges.
Az adástervezet elküldésével nyilatkozol, hogy az írásod saját szellemi termék, saját
kutatási munka eredménye, melynek a felhasználásával kapcsolatban szabadon
rendelkezel. A részvétellel igazolod továbbá, hogy harmadik fél követelési igénnyel nem
él az Általad küldött szöveghez kapcsolódóan.
• Alapvető szerkesztési elvek betartása.
A MentorFM adásainak szerkezete minden esetben keretre épül. A bevezetőben
elhangzik a téma- vagy problémafelvetés, a rövid összefoglalója annak, hogy mi várható
a következő percekben, illetve elhangzik a feldolgozott forrás neve is. Ezt követően jön a
témakidolgozás, majd a végén egy bekezdésben összefoglaljuk mindazt, ami elhangzott
az adásban.
• Pontos, érdekes címadás.
A címből ki kell derülnie, hogy milyen problémára nyújt gyakorlati választ az adás, vagy
hogy milyen témakörről szól a tudásanyag. Ugyanakkor a jó cím rövid, tömör és
figyelemfelkeltő.
• A célcsoport igényeinek figyelembevétele.
A MentorFM hallgatói elsősorban menedzserek, vállalkozók és olyan munkavállalók, akik
tudatosan szeretnék fejleszteni önmagukat. A munka-magánélet egyensúly elérésére
törekvő felhasználóink körében a legnépszerűbb témák a kutatási adatokat,
tanulmányokat vagy ismert emberek történetét feldolgozó adások. Legújabb, "Otthon
minden rendben van?" című csatornánkban pedig a párkapcsolati és családi
problémákra, mindennapi kihívásokra kínálunk tippeket, megoldási javaslatokat.
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• Technikai tudnivalók.
Adástervezetedet .doc vagy .docx formátumban várjuk az alexandra@mentorfm.hu email címen. Felmerülő kérdéseiddel vagy kéréseiddel arra kérünk, szintén ezen az e-mail
címen kérj segítséget, igyekszünk mielőbb válaszolni a beérkező levelekre!
• Szerzői jogi kérdések.
A MentorFM szerkesztősége 5 adástervezetet választ ki a beérkezett írások közül. Az
adástervezet elküldésével felhatalmazást adsz a MentorFM szerkesztőinek arra, hogy az
írásodat szerkesszék, kiegészítsék annak érdekében, hogy a MentorFM adásainak
stílusához a leginkább illeszkedjen. Szerzőként természetesen minden esetben az adott
szöveg íróját tüntetjük fel névvel, illetve a promócióban a szerző által önmagáról küldött
fényképet használjuk.
Az írásod elküldésével vállalod, hogy az általad előállított szöveg és az abból gyártott
adás szerzői jogáról a MentorFM javára lemondasz és semmilyen jogcímen nem tartasz
igényt ellentételezésre. Elismered továbbá, hogy a felhasznált források mindegyikét
köteles vagy feltüntetni a szöveg végén. A felhasznált, de nem hivatkozott forrással
kapcsolatban minden felelősség a szöveg íróját terheli.
Minden jelentkezőt tájékoztatunk a beküldött adástervezet elbírálásának eredményéről,
ugyanakkor a választás jogát fenntartjuk, amit kérünk tiszteletben tartani.
2016. augusztus 1.
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