AL1 – FOIRM IARRATAIS MAIDIR LE GEADÁN
TALÚN
ÚSÁID BLOCLITREACHA AGUS TÚ AG COMHLÁNÚ NA FOIRME
1.
Ainm an Iarratasóra:
2.

Seoladh an Iarratasóra:

3.

Uimhir Theileafóin(1):

4.

Uimhir Theileafóin(2):
Seoladh Ríomhphoist:

An bhfuil geadán talún agat cheana i bhFine Gall?

TÁ / NÍL

Má tá, abair cá bhfuil sé agus cén uimhir atá ag gabháil leis an ngeadán talún sin: _______________

Is mian liom iarratas a dhéanamh ar gheadán talún (ná roghnaigh ach ceann amháin):
Baile Brigín

Na Sceirí

Baile an Phaoraigh

Tuirbhe

Cuir in iúl cé acu méid geadáin ab fhearr leat:
5m x 10m (50sqm)

€50

10m x 10m (100sqm)

€100

20m x 10m (200sqm)

€200 (Baile Brigín agus Tuirbhe Amháin)

Tuigim go gcuirfidh Comhairle Contae Fhine Gall m'ainm, mo uimhir geadáin agus mo sheoladh
ríomhphoist ar fáil don Choiste Bainistíochta i gcumann na ngeadán. Is le haghaidh eolas a
bhaineann le bainistiú na Scéime Geadáin a dhéantar é seo agus lena aghaidh sin amháin, agus ní
chuirfear mo chuid sonraí teagmhála ar fáil chun aon chríche eile.

Síniú an Iarratasóra:

Dáta:

Nótaí
1. Beidh an tréimhse chéanna ceadúnais ag scéimeanna geadáin, is í sin, aon mhí dhéag, ón 1
Feabhra go dtí an 31 Nollaig.
2. Íocfar an táille ceadúnais ina hiomláine ag tús na tréimhse cíosa
3. Ní foláir don shealbhóir geadáin a bheith ina bhall de Cumann na nGeadán. Is í an táille
bhliantúil ballraíochta ná €10, rud a fhágann go bhfuil gach sealbhóir geadáin i dteideal vóta
amháin a bheith aige.
4. Maidir le 2018, ní dhéanfar geadáin a athnuachan / a ligean ar cíos ach amháin i rith na
dtréimhsí seo a leanas
a. Dé Luain an 1ú Eanáir 2018 - Dé Céadaoin an 31ú Eanáir 2018
b. Dé hAoine an 1ú Meitheamh 2018 - Dé hAoine an 29ú Meitheamh 2018.
5. Ní thagann lascainí i gceist i gcás geadán a ligtear ar cíos i lár na bliana (sa Mheitheamh).
6. Ní ghlacfar le hiarratas, athnuachaintí ná íocaíochtaí a bhaineann le tréimhsí seachas na
tréimhsí seo.

Seol an fhoirm iarratais ar ais chuig:

COMHAIRLE CONTAE FHINE GALL,
RANNÓG NA nOIBRÍOCHTAÍ (GEADÁIN),
BÓTHAR AN GHARRÁIN,
BAILE BHLAINSÉIR,
BAILE ÁTHA CLIATH 15
RÍOMHPHOST: allotments@fingal.ie

