Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Infreastruchtúr, Séadchomharthaí agus Plaiceanna
Foirm Iarratais (Gaeilge)
Tabhair faoi deara - déanfar gach togra a mheas i gcomhréir leis na critéir atá leagtha amach sa Polasaí ar Ainmniúcháin
Comórtha ar bhonneagar agus ar sholáthair séadchomharthaí / leacht chuimhneacháin agus plaiceanna.

1

Ainm an Iarratasóra
Seoladh

2

Fón			

Fón Póca

R-Phost			

Suíomh Idirlín

An duine nó imeacht a bheidh ainmnithe do chuimhneacháin

Ainmniúchán do (cuir tic sa bhosca)
3

4

Ainmniú an bhonneagair

Suíomh

Leacht / Séadchomhartha

Suíomh

Plaic		

Suíomh

Faisnéis bheathaisnéise nó stairiúil faoin duine nó imeacht agus cúis na h-ainmniúcháin (gan níos mó ná 500 focal).
Ceangail le seo.

5

Tá cead i scríbhinn tugtha agus curtha isteach ó ghaol / eastát an duine atá le comóradh

Tá /

Níl

6

Tá cead i scríbhinn tugtha agus curtha isteach ó úinéir an fhoirgnimh áit a mbeidh an plaic suite

Tá /

Níl

7

Tá grianghraf den fhoirgneamh agus suíomh molta an phlaic curtha isteach. 		

Tá /

Níl

8

Ní mór d'iarratasóirí ar shéadchomharthaí grianghraf den suíomh molta a chur isteach.

Tá /

Níl

9

Beidh ar iarratasóirí ar Phlaiceanna nó ar shéadchomharthaí faisnéis bhreise a chur isteach mar
atá leagtha amach ar leathanach 2 den Fhoirm Iarratais.

10

Tá an chritéir, mar atá leatha amach sa Doiciméad Beartais Ainmníochta Comórtha, léite agam / againn.
			
(Cuir tic sa bhosca le daingniú)

Síniú an iarratasóra			

Dáta

Ba chóir foirmeacha iarratais comhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:
An Coiste Ainmníochta Comórtha, An Roinn Chultúir, Áineasa, Conláistí agus Pobail, Bloc 4, Urlár
na Talún, Oifigí na Cathrach, An Ché Adhmaid, Baile Átha Cliath 8 nó r-phost cra@dublincity.ie
Leathanach 1 de 2

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Infreastruchtúr, Séadchomharthaí agus Plaiceanna
Foirm Iarratais (Gaeilge)
Tabhair faoi deara, chun comhionannas a ghnóthú ar phlaiceanna Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, tá teorainn
á chur ar líon na bhfocal, carachtar agus línte sa bhealach go mbeidh an cuma céanna ar phlaic ó thaobh dearadh
agus ábhar scríofa de. Bain úsáid as an bhfoirm iarratais thíos. Scríobh go soiléir i mbloclitreacha ag baint úsáid
as peann le dúch dubh nó is féidir clóscríobh go díreach isteach sa réimse téacs thíos. Déan an fhoirm a shábháil
agus seol an fhoirm PDF seo ar ais go dtí cra@dublincity.ie. Fan taobh istigh de na boscaí téacs / spásanna.
Úsáid carachtar amháin i ngach bosca / spás.

1. Ainm an Duine nó an Imeachta atá á chomóradh (teoranta do 28 caractar):

2. Bliain a rugadh - bliain a d’éag* nó dáta an imeachta bás (teoranta do 2 X 4 carachtar):

—

Beidh an leagan Gaeilge os cionn nó chun tosaigh ar an leagan Béarla ar gach plaic.
Cuirfidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an leagan Gaeilge ar fáil.

3. Gairm / Cáil air nó uirthi mar (teoranta do 20 carachtar):

4. A Chónaigh Anseo, A Bhásaigh Anseo, D’oibrigh Anseo nó a leithéid / eile (teoranta do 20 carachtar):

*Tabhair faoi deara, ní bhaineann Bliain a d'éag ach amháin le daoine (ní le himeachtaí). Sa chás nach bhfuil Bliain a
d'éag ar bith i gceist, aistreofar Réimse Téacs 2 go dtí líne dheireanach na plaice.
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Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Infreastruchtúr, Séadchomharthaí agus Plaiceanna
Faisnéis Bhreise de dhíth
Plaiceanna
→ Seoladh an fhoirgnimh
→ Stádas an fhoirgnimh
→ Go bhfuil an foirgneamh suite
i limistéar atá faoi dhlínse
Comhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath
→ Má tá an foirgneamh liostaithe
ar Chlár na Struchtúr Cosanta.
→ Grianghraf den fhoirgneamh
→ Suíomh beacht atá beartaithe
leis an bplaic a chur ar an
bhfoirgneamh
→ Foclaíocht atá beartaithe don
Phlaic (beidh an cinneadh deiridh
ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath maidir le foclaíocht)
→ Ainm agus seoladh úinéir an
fhoirgnimh
→ Cead i scríbhinn ó úinéir an
fhoirgnimh
→ Ainm agus seoladh an duine
a bheidh freagrach as cothabháil
fhadtéarmach na bplaiceanna
Féach ar an gcritéir inár
nDoiciméad Beartais maidir
leis an riail 20 bliain.

Tabhair faoi deara chun comhionannais i bplaiceanna Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath – a
chothú tá teorainn á chur ar líon na
bhfocal, carachtar agus línte sa
bhealach go mbeidh an chuma
céanna ar phlaiceanna ó thaobh
dearadh agus ábhar scríofa de:
→ Líne 1
Ainm an Duine / Imeacht atá le
comóradh (uasmhéid 28 carachtar,
spásanna san áireamh)
→ Líne 2
Bliain breithe – bliain báis nó dáta
an imeachta (uasmhéid 8 carachtar,
spásanna san áireamh)
→ Líne 3
Gairm / cáil mar (uasmhéid 20
carachtar, spásanna san áireamh)
→ Líne 4
Chónaigh / bhásaigh / d’oibrigh nó
a leithéid / eile anseo (uasmhéid 20
carachtar, spásanna san áireamh)

Séadchomharthaí
→ Seoladh agus suíomh
→ Grianghraf den suíomh agus
an comhthéacs
→ Stádas an tsuímh i.e. maoin
phríobháideach / maoin an
Chomhairle Cathrach
→ Cur síos ar an séadchomhartha
→ Dearadh an tséadchomhartha
→ Foclaíocht bheacht na
hinscríbhinne (más ábhartha)
→ Cead i scríbhinn ó úinéir na
maoine (más príobháideach)
→ Ainm agus seoladh an duine
a bheidh freagrach as cothabháil
fhadtéarmach an tséadchomhartha

Ní mór don an leagan Ghaeilge
a bheith ar dtús ar gach plaic de
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath.
Toisí na bPlaic (2 chineál)
→ 330mm (slánaithe)
→ 450mm (slánaithe)
Costas
→ 330mm plaic:
€2,000 CBL san áireamh 23%
→ 450mm plaic:
€2,275 CBL san áireamh 23%
→ Suiteáil:
€375
€565 (má tá scafaill de dhíth)
(CBL san áireamh 23%)
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