Foirm Ghearáin – Raidió na Life 106.4FM
Léigh, le do thoil, Cód Cleachtais Raidió na Life um Láimhseáil Ghearáin, atá ar fáil ag www.raidionalife.ie roimh an
fhoirm ghearáin seo a líonadh isteach.
Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú INA IOMLÁINE. Ní ghlacfar le foirmeacha ghearáin nach bhfuil líonta isteach
ina n-iomláine.
Rannóg 1 – Sonraí Teagmhála
Ainm:
Seoladh:
Uimhir Ghutháin:
Ríomhphost:
Ní thabharfar do chuid sonraí teagmhála d’aon tríú páirtí taobh amuigh de Raidió na Life, ach amháin sa chás go n-éilíonn Údarás
Craolacháin na hÉireann sonraí an ghearáin seo uainn.

Rannóg 2 – Cén cheann de na rannóga seo a leanas a bhaineann do ghearán leis/leo?
[cuir tic leis an mbosca/leis na boscaí cuí]

Oibiachtúlacht & Neamhchlaontacht i dtuairisciú nuachta
Cothrom na Féinne, Oibiachtúlacht & Neamhchlaontacht agus Cúrsaí Reatha á gcur i láthair
Díobháil nó Col (Féach Cód Chaighdeán Clár Údarás Craolacháin na hÉireann ar www.bai.ie )
Gríosú chun coireachta nó chun dochar a dhéanamh d’údarás an Stáit
Cumarsáid Trachtála (Fógraíocht)

Cén rannóg de Chód ÚCE a bhaineann do ghearán leis?
Má bhaineann do ghearán le díobháil nó col, soiléirigh le do thoil cén rannóg de Chód ÚCÉ lena mbaineann. Tá Cód
Chaighdeán Clár ÚCÉ ar fáil ag http://www.bai.ie/en/codes-standards/
Rannóga
Prionsabail Ábhair Chláir
(lena n-áirítear Caighdeáin Ghinearálta Phobail, Cúram Réasúnta, Cosaint Leanaí,
Measúnú)
Rialacha Ábhair
(lena n-áirítear ábhar cláir foréigneach, iompar míchuí gnéis, drochtheanga nó teanga
mhaslach, daoine nó grúpaí sa tsochaí, cláir faisnéise, cláir do leanaí, mí-úsáid alcóil nó
drugaí, iompar aithriseach)

Cuir tic sa bhosca cuí

Má tá tú ag seoladh gearáin a bhaineann le cumarsáid tráchtála (fógraíocht) déan tagairt le do thoil do Chód Ginearálta
ÚCÉ maidir le Cumarsáidí Tráchtála agus/nó do Chód na bPáistí maidir le Cumarsáidí Tráchtála. Tá teacht ar an dá
chód seo ag http://www.bai.ie/en/codes-standards/. Déan tagairt le do thoil don chlásal lena mbaineann do ghearán.
Rannóga
Cumarsáid Ghinearálta Tráchtála, lena n-áirítear:
Prionsabail agus rialacha a bhaineann le gach cumarsáid tráchtála, teileashiopadóireacht,
modhanna fógraíochta, urraíocht agus comórtais, earraí agus/nó seirbhísí ar leith,
cumarsáid go bhfuil cosc uirthi
Cód na bPáistí maidir le Cumarsáidí Tráchtála, lena n-áirítear:
Luachanna Sóisialta, Easpa Taithí agus Saontacht, Brú Míchuí,
Cosaint Shóisialta ar Leanaí i bhFógraíocht, Slándáil Ghinearálta, Foréigean, Réim Bia
agus Cothú, Freagracht Thuismitheoirí, Carachtair Cláir, Toirmisc agus Srianta Léiriúcháin,
Sainaithint agus idirdhealú, Ionsá Fógraíochta

Cuir tic sa bhosca cuí
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Rannóg 3 – Sonraí an Ghearáin
Dáta ar a craoladh an mhír a bhfuil gearán á déanamh fúithi:
Am a craoladh an mhír:
Ainm an chláir/an fhógráin/na míre nuachta a chuala tú agus
gur mian leat gearán a dhéanamh ina t(h)aobh:

Rannóg 4 – Déan cur síos iomlán anseo thíos, le do thoil, ar an chúis/na cúiseanna gur mian leat gearán a
dhéanamh.

Rannóg 5
An bhfuil an t-ábhar is cúis leis an ngearán uait á phlé mar chuid de chás cúirte atá ar bun i láthair na huaire i
bPoblacht na hÉireann?
[Cuir tic leis an bhfreagra cuí] TÁ _____ NÍL _____

Seol an fhoirm ghearáin seo, le do thoil, chuig:
An Bainisteoir Stáisiúin,
Raidió na Life,
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.
Nó chuig gearain@raidionalife.ie

