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Tá An Roinn Chiarraí de An Garda Síochána i bpáirtíocht le Lee Strand ag reáchtáil gradaim do
dhaoine óga idir 13 bliana agus 21 mbliana d’aois chun an méid mór oibre atá déanta, agus fós ar
siúl ag daoine óga dá bpobail i gCiarraí, a aithint.

Dá mba mhian leat duine óg a ainmniú do ghradam, comhlánaigh le do thoil, an fhoirm ainmnithe
atá iniata agus seol ar ais í chuig An Oifig Idirchaidrimh Óige , Stáisiún an Gharda Síochána, Trá Lí,
roimh 12 meán lae ar an Aoine, 7ú Nollaig, 2018.
Déanfar macnamh ar ghradaim do dhaoine óga ainmnithe a rinne éachtaí ar leasa na bpobal ina
gcónaíonn siad.

Bronnfar na gradaim ag searmanas in Óstán Airde an Bhaile Rua/Ballyroe Heights Hotel, Trá Lí ar
an Aoine, 25ú Eanáir, 2019.

Comhlánaigh, le do thoil, an fhoirm ainmniúcháin ag tabhairt an méid eolais agus is féidir.

Rialacha an Chomórtais
(1) Tá na gradaim oscailte do dhaoine óga nach bhfuil níos sine ná 21 mbliana agus nach bhfuil níos óige ná

13 bliana d’aois ó 1ú Meán Fómhair, 2018.  

(2) Caithfidh iad siúd atá ainmnithe a bheith ina gcónaí laistigh de Roinn Chiarraí an Gharda Síochána. 

(3) Caithfidh na gníomhaíochtaí pobail a bheith tar éis tarlúint laistigh de Roinn Chiarraí an Gharda Síochána. 

(4) Is le daoine aonair amháin a bhaineann na gradaim (níl grúpaí san áireamh). 

(5) Is ag na moltóirí atá an cinneadh DEIREANACH. 

(6) Is féidir le duine ar bith sa phobal aon duine óg a ainmniú a gcreideann siad a bhfuil gradam tuillte aige/aici. 
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FOIRM AINMNIÚCHÁIN

Ainm an té atá ainmnithe:

Seoladh:

Teileafón: Dáta Breithe:

Ainmnithe ag:

Seoladh:

Uimhir Theileafóin: Uimhir d’fhón póca:

Cumann/Eagraíocht/Pearsanta:

Sonraí an Ghaisce:

Cuir isteach, le do thoil, eolas breise ar an dTaobh Thall den fhoirm seo.
Do: Oifig Idirchaidrimh Óige, Stáisiún an Gharda Síochána, Trá Lí, Co. Chiarraí P.T.O.

BLAIS AN ÚIRE 
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D’ÉACHTAÍ ÓIGE 2018 BLAIS AN ÚIRE 
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