Comórtais Ardáin
FOIRM IONTRÁLA 2017
(Tá fáilte romhat cóipeanna a dhéanamh den fhoirm seo ach déan cinnte, le do thoil,
go mbreacfaidh tú síos an t-eolas cuí ar fad a bhaineann leis an gcomórtas
a mbeidh tú ag cur isteach air).

Spriocdháta d’Iontrálacha: 15 Meán Fómhair 2017
Seol an fhoirm seo leis an táille iomaíochta, roimh 15 Meán Fómhair 2017, chuig:
Comórtais Ardáin 2017
An tOireachtas
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
nó iontráil ar líne ag www.antoireachtas.ie

Oireachtas na Samhna
Foirm Iontrála
Uimhir an Chomórtais
Teideal an Chomórtais
Ainm an Iomaitheora
Seoladh

Seoladh Ríomhphoist
Guthán

Táille

Dáta Breithe
(I gcás iomaitheoirí faoi 18 & iomaitheoirí sna comórtais faoi 35)
* Iarrtar ar iomaitheoirí sna Comórtais Scéalaíochta (Comórtas Cáilithe agus
Príomhchomórtas) i rannóg na ndaoine fásta na codanna cuí den leathanach thall a
líonadh isteach.
* Iarrtar ar iomaitheoirí sna comórtais seo a leanas, i rannóg na ndaoine fásta,
deimhniúcháin chuí a dhéanamh ar leathanach cúil na foirme seo: Scéalaíocht
(Príomhchomórtas); Agallamh Beirte; Lúibíní; Sean-Nós na mBan; Sean-Nós na
bhFear; & Corn Uí Riada.
Deimhním go bhfuil mé sásta admháil íocaíochta a fháil ar ríomhphost
Dearbhaím go bhfuil rialacha an chomórtais seo léite agus tuigthe agam agus go
n-aontaím a bheith faoina gceangal.
Síniú an Iomaitheora
(nó síniú an chaomhnóra i gcás iomaitheoirí faoi 18 mbliana ar Lá Samhna 2017)
Dáta

SCÉALAÍOCHT
(Comórtas Cáilithe & Príomhchomórtas)
Ní foláir duit teidil na scéalta atá tú chun a insint a bhreacadh síos anseo, le do thoil.
Teideal dhá scéal a bheidh ag teastáil don chomórtas cáilithe agus teideal trí scéal don
phríomhchomórtas;

SCÉAL 1

SCÉAL 2

SCÉAL 3

Comórtas Ardáin
FOIRM IONTRÁLA (ar lean)
Comórtas 27: Scéalaíocht (Príomhchomórtas)
Fuair mé duais i gComórtas Scéalaíochta i rannóg na ndaoine fásta sa bhliain

Síniú
Comórtas 28: Agallamh Beirte
Níor bhuaigh ceachtar páirtí san fhoireann iomaíochta seo duais cheana sa chomórtas seo i
rannóg na ndaoine fásta agus ba mhaith linn a bheith san iomaíocht don Duais Speisialta sa
chomórtas seo

Síniú
Comórtas 30: Lúibíní
Níor bhuaigh ceachtar páirtí san fhoireann iomaíochta seo duais cheana sa chomórtas seo i
rannóg na ndaoine fásta agus ba mhaith linn a bheith san iomaíocht don Duais Speisialta sa
chomórtas seo

Síniú
Comórtais 39, 40 & 41: Sean-Nós na mBan, Sean-Nós na bhFear & Corn Uí Riada
Deimhním go bhfuair mé duais sa bhliain:
(Má bhuaigh tú comórtas níos minicí ná uair amháin is leor an bhliain is deireanaí a bhreacadh síos.)
i gComórtas do Chorn Cuimhneacháin Sheáin Óig Uí Thuama
i gComórtas do Chorn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Mhúscraighe
i gComórtas do Chorn Mháire Nic Dhonnchadha
i gComórtas do Chorn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Chonamara
i gComórtas Sean-Nóis na mBan
i gComórtas Sean-Nóis na bhFear

Síniú

