Oifig Ealaíon - Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Foirm Iarratais ar Dheontas i dtreo an 53ú Scoil Samhraidh Chónaithe 2018 de
chuid Chonradh Drámaíochta na hÉireann

BLOC LITREACHA LED' THOIL

Ainm: ________________________________________________________
Seoladh:______________________________________________________
_____________________________________________________________
Guthán: ___________________ R-phost: ___________________________
Grúpa Drámaíochta a bhfuil tú mar bhall de faoi láthair:
_____________________________________________________________
Ainm an chúrsa ar mhaith leat freastal air:
_____________________________________________________________
An bhfuil áit ar an gcúrsa seo faighte agat díreach ó Chonradh Drámaíochta na hÉireann?

________________________________________________________
An bhfuair tú deontas uainn cheana? ________________________________
Os rud é go bhfuair, tabhair sonraí den gCúrsa ar d’fhreastal tú air agus an bhliain, led thoil:
_____________________________________________________________
An bhfuil tú tar éis iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú, agus an bhfuil tú ag súil le maoiniú a fháil,
ó aon fhoinse eile? (Más é sin an scéal, tabhair sonraí le do thoil, foinsí mhaoinithe phearsanta
san áireamh)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
An bhféadfadh go gcuirfeadh easpa airgid isteach ort freastal ar scoil samhraidh Chonradh
Drámaíochta na hÉireann? Más ea, tabhair a thuilleadh eolais le do thoil:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Abair linn conas mar a cheapann tú go rachaidh freastal ar Scoileanna Samhraidh Chonradh
Drámaíochta na hÉireann chun tairbhe duit:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________
Conas mar a cheapann tú go rachaidh an taithí seo chun tairbhe ghníomhaíochtaí drámaíochta
sa chathair agus/nó sa chontae?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________

Údarú ag Grúpa Drámaíochta: ____________________________________
Síniú ________________________ Post ____________________________
Síniú an Iarratasóra: ___________________________ Dáta: ____________

Tríd an fhoirm seo a shíniú, tá tú ag aontú cloí le téarmaí agus coinníollacha na scéime seo.

Caithfí foirmeacha iarratais chomhlánaithe a sheoladh isteach ar nó roimh 12 meánlae
ar an Déardaoin 3 Bealtaine 2018.
Is oth linn nach féidir linn glacadh le hiarratais dhéanacha.
Cóipeanna chrua amháin atá inghlactha - ní ghlacfar le hiarratais tríd an r-phost.

Oifig Ealaíon
Treoirlínte do dheontais i dtreo Chonradh Drámaíochta na hÉireann
Scoil Samhraidh Chónaithe 2018
Don 18ú bhliain as a chéile, tá líon teoranta deontais ar fáil ó Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach & Contae
Phort Láirge do dhaoine atá ag freastal ar an 53 Scoil Samhraidh Chónaithe de chuid Chonradh Drámaíochta
na hÉireann in Ollscoil Luimní ón 28 Iúil – 4 Lúnasa 2018.
Tá líon an deontais a mbronnfar ar iarrthóirí faoi dhíscréid na roghnóirí agus is féidir iad a dháileadh amach idir
roinnt iarrthóirí. Tabharfar tús áite d'iarrthóirí nua.
Tá sé de chead ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge gan aon sparántachtaí a thabhairt amach faoin
scéim seo.
Tá sonraí iomlána na gcúrsaí ar fáil ar shuíomh idirlíon Chonradh Drámaíochta na hÉireann www.dli.ie
Is ar na hiarrthóirí féin atá an fhreagracht áit a fháil ar a rogha chúrsa díreach le Conradh Drámaíochta na
hÉireann sula ndéanfar an t-iarratas seo i gcomhair dheontais, agus an éarlais neamh-in-aisíoctha atá ag
teastáil a íoc.
Caithfidh tú a bheith mar bhall gníomhach de ghrúpa drámaíochta lonnaithe i bPort Láirge sula gcuirfí san
áireamh thú i gcomhair an deontais seo. Caithfidh tú a bheith i do chónaí laistigh de limistéir riaracháin
Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge i gcomhair thréimhse 3 bliana ar a laghad.
Caithfidh foirmeacha iarratais a bheith comhshínithe ag Rúnaí nó Cathaoirleach reatha an ghrúpa drámaíochta
lena mbaineann tú.
Cuirfear in iúl i scríbhinn dóibh siúd a roghnaítear do dheontais. San áit a dtugtar amach deontais, íocfar iad go
díreach chuig Chonradh Drámaíochta na hÉireann ar son na bhfaighteoirí.
Ní íocfar an deontas go dtí go bhfaightear deimhniú ó Chonradh Drámaíochta na hÉireann go bhfuil aon
iarmhéid atá i gceist íoctha agat agus go bhfuil tú tar éis freastal ar an gcúrsa.
Caithfidh tú tuairisc ghairid ar do thaithí sa Scoil Samhraidh a chur faoi bhráid an Oifig Ealaíon ar chríoch an
chúrsa duit.
Ní dhéanfar aon chomhfhreagras maidir le cinntí.
Tríd an fhoirm seo a shíniú, tá tú ag aontú cloí le téarmaí agus coinníollacha na scéime seo.
Seol foirmeacha iarratais chomhlánaithe ar ais ar nó roimh 12 meánlae ar an Déardaoin 3 Bealtaine 2018. Ní
ghlacfar le hiarratais dhéanacha.
Seol foirmeacha iarratais chuig: Sparántachtaí DLI, An tOifig Ealaíon, Comhairle Cathrach & Contae Phort
Láirge,Oifigí Cathartha, Dún Garbhán, Co Phort Láirge.
Tabhair faoi deara gur cóipeanna chrua amháin atá inghlactha - ní ghlacfar le hiarratais tríd an r-phost nó faics.

