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FOIRM CHLÁRAITHE NA MBALL 2016/’17 

 

SCRÍOBH I GCEANN LITREACHA AGUS ÚSÁID PEANN DUBH AR SON FÓTACHÓIPEÁLA 
 

 
ROINN A: SONRAÍ AN BHAILL.  
Ainm an Chlub/Tionscadal Óige: 

Ainm:  

                         
 

Seoladh: 

                              

                              
 

 
Dáta Breithe:           /          /                         . 
 
An bhfuil tú Fireann                 nó Baineann         
 
Fón póca:  

          

  
Cuir tic leis an aoisghrúpa cuí: 

<10 10-14bl 15-17 bl 18-21 bl 

    
 

 
Seoladh ríomhphoist: 

               

               

               

 
Ainm do scoile: 

               

               

               

 
Táille:    €                                       Íoctha:  
 

An bhfuil baint agat faoi láthair, nó an raibh baint agat roimhe seo, le haon tionscadal eile de chuid KDYS: 
(Liostáil, le do thoil) 

Eolas leighis:      
An bhfuil: 

a) gá agat le cúram leighis d’aon fhadhb sláinte atá agat (e.g. múchadh, diaibéiteas, titimeas);  
b) gá agat aon chógas a thógaint (e.g. Ritalin, análóir)  
c) aon riachtanais ar leith agat ar gá dúinn freastal orthu le cur ar do chumas a bheith páirteach go hiomlán inár  

gclár gníomhaíochtaí (e.g. bealach isteach do chathaoireacha rotha, cló mór?)   

Má chuir tú tic le a), b) nó c), tabhair sonraí, le do thoil: 

Rannpháirtíocht Óige: Cad ba mhaith leat a dhéanamh sa Chlub/Tionscadal seo? i.e. gníomhaíochtaí, ceardlanna, turais, 
etc. 

 

Síniú an bhaill: _________________________   Dáta: __________________ 

LE LÍONADH AG AN DUINE ÓG 
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ROINN B: CEAD TUISMITHEORA, TEAGMHÁLAÍ EILE AGUS SONRAÍ DOCHTÚRA.  
 

Ainm(ainmneacha) 
an tuismitheora/ 
caomhnóra: 

                             

                             

Seoladh:                              

                             

Ríomhphost:                              

                             

Uimhir fóin:                              
 

 

Teagmhálaí 
eile: 

                             

                             

Seoladh:                              

                             

Uimhir fóin:                              
 

 

Ainm an 
Dochtúra: 

                             

                             

Seoladh:                              

                             

Uimhir fóin:                              
 

 
 Is mise tuismitheoir/caomhnóir:     , agus tugaim cead di/dó clárú mar bhall den 

chlub/tionscadal. 

 Tuigim go mbronntar ballraíocht ar choinníoll go gcloífidh sé/sí le rialacha an chlub /an tionscadail. 

 Tuigim, chomh maith, go bhfuil mé ag tabhairt cead dó/di freastal ar Ócáidí Bliantúla KDYS, Ócáidí agus 
Imeachtaí an Chlub. (Eiseoidh an Club/Tionscadal séanadh le haghaidh árachais nuair a bheidh gá leis.) 

 Ó am go ham, rachaidh an Club/KDYS i dteagmháil liom le heolas atá ábhartha dom i mo ról mar 
thuismitheoir/chaomhnóir.   

 Cuirfidh foireann/oibrithe deonacha KDYS glaoch ar m’fhón pearsanta/m’fhón póca nó fón póca mo linbh chun 
teagmháil a dhéanamh leis/léi maidir le himeachtaí KDYS, áiteanna agus amanna.  

 Má bhíonn mo mhac/iníon ar an idirlíon nó ar na meáin shóisialta le linn am an Chlub/an tionscadail ba cheart 
dóibh é sin a dhéanamh i slí atá freagrach. 

 Braitheann KDYS go bhfuil sé tábhachtach aitheantas a thabhairt do na rudaí a bhaineann na daoine óga agus an 
Eagraíocht amach. Is minic a mbainimid úsáid as gach sórt meán chun é sin a dhéanamh e.g.  grianghraif/físeáin. 
Déanfar é seo ag leibhéal an Chlub agus na hEagraíochta.  

 I gcás tinnis nó tionóisce, agus freagracht tuismitheora/caomhnóra agam don leanbh thuasluaite, tugaim cead 
cóireáil gharchabhrach a thabhairt nuair a shíleann duine leis an oiliúint chuí gur gá é sin a dhéanamh agus/nó go 
dtabharfadh dochtúir nó cleachtóir leighis eile cóir leighis más gá. Tuigim go ndéanfar gach iarracht dul i 
dteagmháil liom chomh luath agus is féidir.  

 
Sínithe:         Dáta:      
               Tuismitheoir/Caomhnóir   
  

LE LÍONADH AG AN TUISMITHEOIR 
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Nóta:  Cuirfear foirm toilithe eile ar fáil le haghaidh aon imeachtaí as an ngnáth i.e. turais agus cuirfear ar aghaidh chuig an 
tuismitheoir/caomhnóir í. 

Le haghaidh úsáid oifige amháin: Faighte ag:      Dáta:     
    Ball foirne KDYS  


