
  

 

 

 

 

Léiriú Spéise & Gealltanas  

Thar ceann _______________________________________________ (eagraíocht/grúpa),  

Is mian liom a dheimhniú: 

1. Is eagraíocht/grúpa, scoil nó seirbhís luathbhlianta neamhbhrabúsach muid i gCathar 

agus i gContae na Gaillimhe, a bhfuil láithreacha againn lasmuigh a d’fhéadfadh páistí 

agus daoine óga a bheith orthu.   

 

2. Tá muid tiomanta láithreacha glan ar thobac faoin aeir a chothú ina mbeidh timpeallacht 

a chabhróidh le daoine staonadh ón tobac agus fanacht ag staonadh ionas nach 

mbreathnóidh an chéad ghlúin eile air gur rud nádúrtha atá ann tobac a chaitheamh.  

 

3. Ba mhaith linn comharthaí  a fháil don fhoirgneamh a leanas (scríobh ainm na 

heagraíochta/grúpa, seoladh agus éirchód le do thoil): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Geallann muid go gcrochfar an chomharthaíocht go daingean sna láithreacha seo ar an 

bhfoirngneamh seo (m.sh sa charrchlós/ag na bealaí isteach agus amach  chun tosaigh 

agus ar gcúl/geataí na scoile agus ‘rl): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Tabhair sonraí gach foirgneamh má tá níos mó ná foirgneamh amháin i gceist, le do 
thoil). 

 

5. Aontaímid go bhfuilimid freagrach as gach comharthaíocht atá suite ar ár réadmhaoin 

agus go socróídh duine a bhfuil an cháilíocht chuí aige iad a  go sábháilte. Níl Cathair 

Sláintiúil na Gaillimhe, CYPSC na Gaillimhe ná a gcomhpháirtithe freagrach as aon 

díobháil nó damáiste a tharlaíonn de bharr suiteáil nó cothabháil easnamhach na 

comharthaíochta ar ár réadmhaoin. 



  

CUIR  SONRAÍOCHT NA COMHARTHAÍOCHTA AGUS AN MÉID ATÁ AG TEASTÁIL IN IÚL: 

Sonraíocht Chomharthaíochta  Méid 

1. Buan, méid 300mm fá 400mm, alúmanam 12 tomhas, frithchaite agus 

réamh-thollta le haghaidh feistiú seamanna (m.sh ballaí)  

 

2. Buan, méid 300mm fá 400mm, alúmanam 12 tomhas, frithchaite agus le 

córas clampa & ráillí (m.sh ráillí)  

 

*Mura bhfuil do réadmhaoin feiliúnach le comharthaíocht seasta a chrochadh air, déan 

teagmháil linn maidir le roghanna eile.  

 

 

Sínithe: 

 

 

 

Dáta: 

 

 

Priontáil an Ainm: 

 

 

 

Ról na hEagraíochta/ Grúpa: 

 

 

Rphost: 

 

 

Uimhir Theagmhála: 

 

 

Seol na foirmeacha comhlánaithe ar ais chuig : 

Cathair na Gaillimhe:     Contae na Gaillimhe: 

Ashling Jennings     Andrew McBride 

Comhordaitheoir Cathair Sláintiúil na   Comhordaitheoir Contae Sláintiúil na 

Gaillimhe      Gaillimhe 

healthygalway@gcp.ie    amcbride@galwaycoco.ie 

085 8217547      087 7777790 

 

Tá an chomharthaíocht ag brath ar sholáthar. Is iad an dream is túisce a dhéanann iarratas 

a gheobhaidh an chomharthaíocht 

 

 

 

Faigheann an Ciste d’Éire Sláintiúil cúnamh ón Roinn Sláinte agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige . 
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