Gá le hAith.
Fótagrafach
2 Ghrianghraf pas

Roinn Comhshaoil agus Iompair, Oifigína Cathrach, An Ché Adhmaid,
BÁC 8
Environment and Transportation Department, Civic Offices, Wood
Quay, D8
Teil: 2222165 Facs: 2222366 Casualtrading@dublincity.ie
Dáta Éaga:

Dáta Eisithe:

Uimh. Cheada:

Tuairisc: Ainm

Uimh. Admhála:

FOIRM IARRATAIS AR CHEAD THAIBHIÚ SRÁ IDE
Is mian liom cur isteach ar Chead Thaibhiú Sráide le haghaidh limistéar chathair Bhaile Átha Cliath
Bliantúil €30
Cuairteoirí€10
(ECSPP)

T: 2222165 F: 2222366 R:streetperformers@dublincity.ie

Is mian liom cur isteach ar Chead Aimpliúcháin le haghaidh limistéar chathair Bhaile Átha Cliath
Bliantúil €60
Cuairteoirí €20
(ECSPA)
An mbeidh CDanna á ndíol agat

NÍ

BHEIDH

Táille €100 (ECSCD)

Ainm: _____________________________________ Ainm an Taibhithe: ___________________________________________
Seoladh: (Tá cruthúnas ar sheoladh ag teastáil)

________________________________________________

Teileafón: __________________________________ Ríomhphost: _______________________________________________

Tabhair cur síos gairid ar do thaibhiú, le do thoil:

______________________________________________________________________________________
An ndéanann tú taibhiú i ngrúpa: DÉANANN 

NÍDHÉANANN



UAIREANTA 

Má dhéanann, beidh cead thaibhiú sráide agus cead aimpliúcháin de dhíth ó gach ball.
Eolas Tábhachtach maidir le Príobháideachas
Dearbhú Dearbhaím go bhfuil an t-eolas ar fad atá tugtha agam san fhoirm seo, mar aon leis an
bhfianaise dhoiciméadach a ghabhann léi, ceart agus cruinn.
Síniú: _________________________________________________

Dáta: ___________________

Má tá tú faoi 18, caithfidh tú cead tuismitheora/caomhnóra a fháil:
Síniú tuismitheora/caomhnóra: ____________________________

Dáta: ___________________

___________________________________________________________
Fodhlíthe Chomhairle Cathrach Bhaile Á tha Cliath um Thaibheoirí Sráide 2016
Nímór do thaibheoir:
1. Cead taibhithe a chur ar taispeáint agus é le feiceáil go soiléir i gcónaíle linn taibhithe in áit phoiblí.
2. Cead Aimpliúcháin a bheith aige agus é a chur ar taispeáint má tá aimplitheoiríin úsáid.
3. Taibhiú a thosú agus a chríochnú ar bhuille na huaire.
4. A chinntiú nach maslaíonn taibhiú aon duine.
5. Géilleadh d'iarratas dleathach ó oifigeach údaraithe de chuid na Comhairle nó comhalta den Gharda
Síochána (fórsa póilíneachta).
6. Á rachais Dliteanais Phoiblía bheith aige má tá prapaíin úsáid.
7. Is gá do Thaibheoir Sráide nó Gníomh Ciorcail a bhaineann úsáid as prapaía d'fhéadfadh a bheith
contúirteach bheith i seilbh árachas dliteanais agus is gá Comhairle Cathrach Bhaile Á tha Cliath a shlánú.
Nícóir do thaibheoir:
1. Taibhiú a dhéanamh roimh 9.00rn (11.00rn ar shráideanna do choisithe amháin ar a mbíonn feithiclí
seachadta ag obair).
2. Taibhiú a dhéanamh tar éis 11.00in.
3. Taibhiú a dhéanamh i limistéar coiscthe.
4. Taibhiú a dhéanamh faoi dhó san áit chéanna ar an lá céanna.
5. Earraínó CDanna a chur ar díol mura bhfuil siad ceadúnaithe.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fanacht níos faide ná an tréimhse uasta taibhithe de 2 uair (nó1 uair ar Shráid Grafton).
Bealaíisteach a bhlocáil nó bac a chruthú ar shráid.
Dul thar leibhéal fuaime 80db (75db i limistéar Bharra an Teampaill).
Fuaimrian taca nó ceol taifeadta eile a úsáid.
Táille a ghearradh ar an bpobal as an taibhiú.
Iarraidh ar an bpobal, iallach a chur orthu nó iad a ghríosú ar bhealach ar bith eile síntiús a thabhairt.
Teanga nó iompar atá gáirsiúil, maslach nó dímheasúil a úsáid.

Nímór do thaibheoir a bhfuil aimpliú in úsáid aige:
Cead Aimpliúcháin bailía chur ar taispeáint agus é le feiceáil go soiléir i gcónaíle linn taibhithe
in áit phoiblí.
Nícóir do thaibheoir a bhfuil aimpliú in úsáid aige:
1. Taibhiú a dhéanamh sna háiteanna coiscthe i mBarra an Teampaill agus ag AOP.
2. Dul thar leibhéal fuaime 80db (75db i limistéar Bharra an Teampaill seachas sna háiteanna coiscthe
a léirítear ar an léarscáil).
3. Fuaimrian taca nó ceol taifeadta eile a úsáid.

Dearbhú:
Dearbhaím go bhfuil Fodhlíthe um ThaibheoiríSráide 2016 léite agam agus go dtuigim a bhfuil
iontu. Aontaím go gcloífidh mé leis na Fodhlíthe, na riachtanais a liostaítear thuas go háirithe.
Aithním go bhféadfaían Cead Thaibhiú Sráide agus/nó an cead aimplithe a cheadaítear dom ag Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath a chúlghairm má sháraítear aon cheann de na Fodhlíthe.

RGCS
Fáthanna a iarrtar do shonraípearsanta
 Tá do shonraíde dhíth chun d'iarratas ar cheadúnas Corrthrádála/Trádála ar Ó cáidía phróiseáil.
 Bailítear do shonraíchun iarratais ar Cheadúnas Corrthrádála/Trádála ar Ó cáidía phróiseáil. Déantar foráil ar
an mbunús dlífaoin Acht Corr-Thrádála 1995 agus faoi na Fodhlíthe Corrthrádála 2013.
 Má éiríonn le d'iarratas, d'fhéadfadh go mbeadh gá le do shonraía roinnt leis na comhlachtaíreachtúla .i. An
Garda Síochána, na CoimisinéiríIoncaim, An tAire Leasa Shóisialaigh.
 Má cheadaítear an Ceadúnas Corrthrádála/Trádála ar Ó cáidí, coimeádfar na sonraía chuireann tú ar fáil go slán
ar feadh tréimhse suas le seacht mbliana.
 Mura soláthraíonn tú na sonraípearsanta atá de dhíth faoin Acht Corr-Thrádála 1995 agus faoi na Fodhlíthe
Corrthrádála 2013, níbheidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in ann d'iarratas a phróiseáil.
Le níos mó eolais ar Ráiteas Príobháideachais Chomhairle Cathrach Bhaile Á tha Cliath a fháil cliceáil ar
http://www.dublincity.ie/privacy-statement?language=ga
Má tá níos mó eolais ag teastáil uait maidir le halt 4 (11) den Acht Corr-Thrádála, nó má tá tú ag iarraidh é a
léamh, cliceáil ar http://www.irishstatutebook.ie/eli/1995/act/19/section/4/enacted/en/html#sec4
Má tá níos mó eolais ag teastáil uait maidir leis an Acht Corr-Thrádála, 1995 (a cuireadh isteach le halt 141 den
Acht Airgeadais, 1996) cliceáil ar http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/9/section/141/enacted/en/html
Má tá níos mó eolais ag teastáil uait maidir le halt 13 den Acht Corr-Thrádála, 1995 (Clár na gCeadúnas
Corr-Thrádála ar ríomhaire) cliceáil ar
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1995/act/19/section/13/enacted/en/html#sec13

Sínithe: _________________________________________ Dáta: ______________________

