
AL2– Foirm Iarratais maidir le Geadán Talún 
a Athnuachan 

 

 

 
ÚSÁID BLOCLITREACHA AGUS TÚ AG COMHLÁNÚ NA FOIRME 

1. Ainm an Iarratasóra:  
 

2. Seoladh an Iarratasóra: 
 
 
 
 
 

 
 

3. Uimhir Theileafóin(1): 
 
Uimhir Theileafóin(2): 

 
 

4. Seoladh Ríomhphoist:  
 

5. Scéim na nGeadán: 
 

 

6. Uimhir an Gheadáin:  
*má tá dhá gheadán nó 
níos mó i do sheilbh 
agat i láthair na huaire, 
cuir in iúl uimhreacha 
na ngeadán uile 
 

 

 
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:_____________________________________________________________________________________

            
UIMH. na hAdmhála: ______________________________________________________________________

          
Méid Íoctha: ______________________________________________________________________________

           
 
*ná déan dearmad an táille le haghaidh Chumann na nGeadán a íoc.  Ní dhéanfar aon iarratais a 
gheofar d'uireasa na táille seo a phróiseáil.    
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
Bliain Cheadúnais 2021 agus Táillí is Infheidhme 

 
 

Scéim na nGeadán Bliain 
Cheadúnais 2021 

5m x 10m  10m x 10m 20m x 10m Táille an 
Chumainn 

Baile Brigín An 1 Feabhra go 
dtí an 31 Nollaig 

€50 €100 €200 €10 

Baile an Phaoraigh An 1 Feabhra go 
dtí an 31 Nollaig 

€50 €100 Ní thagann 
i gceist 

€10 

Na Sceirí An 1 Feabhra go 
dtí an 31 Nollaig 

€50 €100 Ní thagann 
i gceist 

€10 

Tuirbhe An 1 Feabhra go 
dtí an 31 Nollaig 

€50 €100 €200 €10 

 
 
Nótaí 

 
1. Comhlánaigh an fhoirm iarratais seo agus ceangail cóip den admháil íocaíochta de nó scríobh 

síos uimhir na hadmhála (más rud é gur íoc tú ar an bhfón) sa spás a chuirtear ar fáil. 
 

2. Cinntigh go bhfuil an táille cheart cíosa agat   
 

3. Cinntigh go bhfuil Táille Chumann na nGeadán curtha san áireamh agat.   €10 an táille 
bhliantúil ar gach geadán (má tá dhá gheadán agat, ní íocann tú ach táille amháin).   Ní 
dhéanfar iarratais a gheofar d'uireasa na táille do Chumann na nGeadán a phróiseáil. 
 

4. Is í an tréimhse íocaíochta atá i gceist Dé hAoine an 1ú Eanáir 2021 go dtí Dé Domhnaigh an 
31ú Eanáir 2021, agus caithfear íocaíocht iomlán na bliana 2021 a dhéanamh sa tréimhse 
seo.  Déanfar geadáin a athnuadh sa tréimhse seo a ghlanadh agus a ath-leithdháileadh.   Ní 
ghlacfar le híocaíochtaí a dhéanfar taobh amuigh de na dátaí 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 
 


