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Iarratas ar Pháirc Imeartha 
Séasúr 2021 –2022 

 
 
 
Foirm le comhlánú i mBloclitreacha 
 

Ainm an Chlub 

 
Comhlánaigh an chuid seo ina hiomláine. 

Ainm na nOifigeach Club Seoladh Teileafón 
 

Rúnaí   
Soghluaiste 
                                                 
Baile/Obair 
 

Cathaoirleach 
 
 
 

 Soghluaiste 
                                                 
Baile/Obair 

 
Duine Teagmhála 
 

  
Soghluaiste 
                                                 
Baile/Obair 
 

 
Seoladh Ríomhphoist:    ___________________________________________ 

 
 
An bhfuil polasaí Árachais Dliteanais Phoiblí Reatha ag do Chlub?        Tá/Níl 
 
An bhfuil Comhairle Contae Fhine Gall slánaithe go sonrach ar do pholasaí?     Tá/Níl 

 
Árachóirí Dáta Tosaigh an Pholasaí Dáta Dhul in Éag Uimh. Pholasaí 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

Le hÚsáid Oifigiúil 
Amháin 

Líon 
Iomlán 

Méid atá 
Dlite: 

Foirne oc/18   

Foirne f/18   

Táille  Riaracháin   

Iomlán    

Líon na bPáirceanna 
Comhairle ar Leithdháileadh 
an Séasúr seo caite 
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Teastas Cleamhnaithe Sraithe 
 
 
 

Cuid A - Foirne Sóisearacha (ie Foirne Faoi 18 mbliana) 
 

Deimhním leis seo maidir leis na foirne ___ mar atá liostaithe thíos ar le  

__________________________________ Club iad, gur glacadh leo isteach sna sraitheanna a d’eagraigh mo 

Chumann / Bord agus gur íoc an Club na Táillí Cleamhnaithe riachtanacha go léir.  Socrófar na cluichí baile don 

chlub seo ag Páirc ___________________________________agus ní in aon áit eile le linn an tSéasúir 

___________ 

 

__________________________   _________________ 

Sínithe      Teideal            

 
 
 
Cuir Stampa Sraithe anseo 
 

 
 
 
 
 
 

Cuid B - Foirne Sinsearacha (ie Foirne Os Cionn 18 mbliana d’aois) 
 
Deimhním leis seo maidir leis na foirne ___ mar atá liostaithe thíos ar le  

__________________________________ Club iad, gur glacadh leo isteach sna sraitheanna a d’eagraigh mo 

Chumann / Bord agus gur íoc an Club na Táillí Cleamhnaithe riachtanacha go léir.      Socrófar na cluichí baile 

don chlub seo ag Páirc ___________________________________agus ní in aon áit eile le linn an tSéasúir 

___________ 

 

__________________________   _________________ 

Sínithe      Teideal           

 
 
 
 
 
 
Cuir Stampa Sraithe anseo 
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Nóta:   Comhlánaigh an fhoirm seo le do thoil d’fhoirne atá ag imirt ar pháirceanna de chuid Comhairle 
Contae Fhine Gall amháin.    Ní mór gach colún a chomhlánú ina hiomláine. Ní ghlacfar le foirmeacha iarratais 
neamhiomlána nó míchruinne.  Caithfear aon laghdú ina dhiaidh sin ar líon na bhfoirne mar a luaitear thíos a 
chur in iúl don oifig seo.   
 

 Líon na bhFoirne Cód 
*féach 
thíos 

Sraith Lá Imeartha Amanna 
Imeartha 
 rn/in 

Séasúr Ó 
Mhí 

Séasúr 
go Mí 

f/8        

f/9        

f/10        

f/11        

f/12        

f/13        

f/14        

f/15        

f/16        

f/17        

f/18        
Líon Iomlán na 
Foirne Sóisearacha 

       

f/21        

Sóisearach        

Idirmheánach         

Sinsearach        
Líon Iomlán na 
Foirne Aosaigh  

       

                                                 
 
Cóid 

Sacar Peil Ghaelach Iománaíocht Camógaíocht Rugbaí Cruicéad Eile 

S GF H CAM R CK O 
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An bhfuil Páirceanna Príobháideacha 
ag do Chlub 
 
Tabhair sonraí faoin áit, le do thoil  
 
líon na bpáirceanna imeartha 
 
 

 
 
         Tá/Níl  
 
      ___________________________________________ 
     
      ____________ 
 

 
Cóiríocht Páirce an Séasúr seo caite 
(luaigh staid) 

 
a)  Comhairle Contae Fhine Gall 

 
________________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 

b) Fearann Príobháideach 
__________________________________ 
 
 

 
 

Féach Coinníollacha Ginearálta Ligin le haghaidh Cluichí i Lár na Seachtaine  
 

                                                 
DATHANNA AN CHLUB:    BAILE:  _____________________________ 

     AS BAILE: ______________________________ 

 
Deimhním leis seo gur léigh mé agus go nglacaim leis na Coinníollacha maidir le Leithdháileadh Páirce agus 
dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis atá san iarratas seo fíor agus aontaím go bhféadfadh leithdháileadh don Chlub 
dá fhoirne uile a aistarraingt ar feadh tréimhse suas le bliain féilire amháin, más rud é go n-aimsítear aon 
mhíchruinneas maidir leis an bhfaisnéis ar tugadh nó má dhéantar sárú ar na coinníollacha. 
 
Síniú agus oifig an Oifigigh Club atá ag cur isteach an Iarratais:  (tabhair faoi deara, seolfar gach 
comhfhreagras chuig an duine seo)  
 
 
Síniú:       ___________________________________Post:  ____________________________ 
 

 Ceannlitreacha  _________________________________ 

 
 

Seicliosta:    1. Foirm Iarratais Chomhlánaithe    □ 

2. Teastas Cleamhnaithe Stampáilte    □   

3. Táille Ligin       □ 

4. Árachas (le slánaíocht do Chomhairle Contae Fhine Gall)  □
   

     Cuir tic mar is cuí 
 
 

An English Version of this form is available 
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