Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2018
(do scoileanna a ndéantar teagasc iontu trí Ghaeilge)
Dáta deiridh iontrála: 18 Meán Fómhair 2017

1. Sábháil an fhoirm seo chuig do ríomhaire ROIMH DUIT na boscaí a líonadh
2. Leis an fhoirm sábháilte ar do ríomhaire agat cliceáil sna boscaí chun iad a líonadh
3. Roghnaigh do mhodh íocaíochta agus SÁBHÁIL NA hATHRAITHE
4. Cuir an fhoirm chomhlánaithe ar ais mar iatán ar r-phost chuig jamieot@gael-linn.ie
Mura bhfuil tú ábalta an fhoirm a líonadh go leictreonach ní gá ach an fhoirm a phriontáil, a líonadh,
í a scannáil agus a sheoladh ar ais ar r-phost (nó sa phost má tá tú ag cur seic leis)

An bhfuil sibh ag iontráil?

Foireann shóisearach amháin? (Faoi Theastas Sóisearach) Táille €15.00
Foireann shinsearach amháin? (Faoi Ardteist) Táille €15.00
Foireann shóisearach agus shinsearach? Táille €30.00

Ainm agus Seoladh
Iomlán na Scoile
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Sinsear Sóisear

Teil. Scoile

Uimhir Rolla na Scoile

B

Múinteoir na Foirne (Sóisear)
R-phost (scoil)

				

Fón Póca

R-phost (múinteoir)
Múinteoir na Foirne (Sinsear)
R-phost (scoil)

				

Fón Póca

R-phost (múinteoir)

An bhfuil aon laethanta nó dátaí ar leith (i.e. scrúduithe scoile, ceoldrámaí
etc.) nach n-oirfeadh daoibh le haghaidh babhta díospóireachta?
Tá rialacha an chomórtais léite agam agus táim sásta cloí leo.

TÁILLE IONTRÁLA: €15/£15 per foireann
Tá bealaí éagsúla ann chun an táille a íoc linn, cuir (√) le do rogha:
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CÁRTA CREIDMHEASA

Cineál Cárta:

(VISA, MASTERCARD nó eile)

Ainm ar an gcárta:
Uimhir an chárta:
Dáta Éaga:
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Na 3 dhigit dheireanacha den uimhir CVC

ÍOCAÍOCHT LEICTREONACH I gCUNTAS BAINC GAEL LINN (EFT)

IBAN: IE59 AIBK 9310 1225 2290 57

BIC: AIBKIE2D

N.B. Úsáid uimhir rolla na scoile mar thagairt leis an íocaíocht leictreonach
Dearbhaím go bhfuil an íocaíocht leictreonach déanta agam
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ÍOC LE SEIC

Sa chás go bhfuil tú ag íoc an táille le seic, priontáil an fhoirm, agus cuir an seic agus an fhoirm sa phost chuig:
Comórtas Uí Chadhain, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2, DO2 H797

Dáta

(Seolfar admháil ar d’iarratas chuig do sheoladh r-phoist)

Teagmháil: Jamie Ó Tuama, jamieot@gael-linn.ie nó 087 9505695

A B
B B
C B

