
 
 
 
 
 
 

GRÚPA COMHAIRLEACH 
CHOMHAIRLE CHONTAE FHINE 
GALL UM AN SÁBHÁILTEACHT 

  Imeacht Poiblí  

SAG002 – Foirm Iarratais ar Imeachtaí 

Iarrann Grúpa Comhairleach Sábháilteachta Chomhairle Contae Fhine Gall (SAG) go gcomhlánófaí an fhoirm seo le 
bunsonraí faoin imeacht, i gcló, nó i lámhscríbhinn i mbloclitreacha sa DÚCH DUBH. Ligeann sé seo don Chomhairle 
agus do na Seirbhísí Éigeandála (dóiteáin, otharcharr agus Gardaí) comhairle a chur ar fáil maidir leis an tsábháilteacht, 
sráideanna a dhúnfar agus na ceadúnais uile atá de dhíth. Cuir an fhoirm ar ais, agus é líonta amach, chomh luath agus 
is féidir le do thoil - Ná fan go dtí go bhfuil sonraí an imeachta socraithe go críochnúil. 

Cuir an fhoirm seo, nuair atá sé líonta amach agat, in éineacht leis na doiciméid tacaíochta go léir, le do thoil 

i ríomhphost chuig events@fingal.ie nó sa phost chuig an Aonad Imeachtaí, Grúpa Comhairleach 
Sábháilteachta, Fine Gall 
Comhairle Contae, Halla an Chontae, Sord, Fine Gall, Co. Bhaile Átha Cliath 

 
Tabhair faoi deara le do thoil go gcuirfear cóipeanna den 
iarratas seo ar aghaidh chuig baill SAG Chomhairle Contae 
Fhine Gall.       
Áirítear leis seo gach Seirbhís  
Údaráis Áitiúil ábhartha agus na  
Seirbhísí Éigeandála.    

mailto:events@fingal.ie


 

 
 

Ainm / Cuideachta Ainm gnó iomlán 

Ainm trádála 

Uimhir Chuideachta / Charthanachta 

Sonraí Teagmhála Seoladh 

Fón 

Ríomhphost 

Ainm  

Síniú  

Post  Dáta 

EAGRAÍ AN IMEACHTA 



 

NB: Tabhair do d’aire go bhfuil feidhmeanna agus freagrachtaí ar leith ag baint leis na róil seo, agus ní mór dóibh a 
bheith inniúil ar an ról atá acu dá bharr. Cuir síos sonraí ag seo thíos faoin taithí agus cáilíochtaí i róil éagsúla a bhí agat 
roimhe seo, agus luaigh leis na himeachtaí agus na dátaí chomh maith. Is féidir é seo a sholáthar ar bhileoga ar leith 
agus é a cheangal leis an bhfoirm seo más gá. 

 
Duine/daoine atá i gceannas 
iomláin (duine ainmnithe) 

Ainm 

Fón 

Ríomhphost 

Taithí / Cáilíochtaí 

Rialaitheoir Imeachta Ainm 

Fón 

Ríomhphost 

Taithí / Cáilíochtaí 

Oifigeach Sábháilteachta an Imeachta Ainm 

Fón 

Ríomhphost 

Taithí / Cáilíochtaí 

Príomhstiúrthóir / Marascal  
an Imeachta 

Ainm 

Fón 

Ríomhphost 

 

BAINISTÍOCHT IMEACHTAÍ 



Tabhair faoi deara, más imeacht neamh-spóirt é an imeacht agus go bhfuiltear ag súil le tinreamh ionchasach de 5000+, 
ní mór iarratas pleanála foirmiúil a chur isteach chuig Comhairle Contae Fhine Gall, in am chun tréimhse am cuí a fhágáil 
(thart ar 16 seachtaine) don phróiseas iarratais. Ní mór do CCFG a bheith sásta leis na socruithe bainistíochta teagmhais 
sula n-eisítear ceadúnas. 

Ainm 

LÁITHREÁN 

Dátaí agus Amanna 
(Cuir san áireamh dátaí agus amanna 
le hullmhú agus le díchóimeáil 

Plean Suímh Ceangailte; Tá Níl Plean Láithreáin Ceangailte; Tá Níl 

Tosach an Obair Réitigh Deireadh an Imeachta 
an ionaid / an tsuímh) 

Tús an 
Imeachta 

Deireadh an Glanta Suas 

Cineál Imeachta 
(Cur síos gairid ar an imeacht atá 
beartaithe) 

Sprioc-lucht spéise 

An imeacht saor in aisce 
atá ann? 

An dteastaíonn ticéid 
don imeacht seo? 

An bhfuil an imeacht 
oscailte don phobal nó 
d'aíonna a dtabharfar 
cuireadh dóibh amháin? 

Líon measta daoine a 
bheidh i láthair 

Tá Níl 

Tá Níl 

Ag aon am amháin 

An Pobal i gCoitinne 

Foireann 

Rannpháirtithe

Praghas Iontrála 

Don imeacht iomlán 

An Líon Measta Daoine a 
Bhfuil Spás Ann Dóibh 

SONRAÍ AN IMEACHTA 



An bhfuil an suíomh / ionad i seilbh eagraí an imeachta nó an bhfuil comhaontú tionóntachta aige 
leis? Tá Níl 

Mura bhfuil, an bhfuil comhaontú ag eagraí an imeachta i scríbhinn? 
Tá Níl 

An bhfuil an láithreán / ionad riamh úsáidte roimhe seo le haghaidh imeachtaí eile dá leithéid? 
Tá Níl 

An bhfuiltear tar éis dul i dteagmháil i scríbhinn le cónaitheoirí nó le gnóthachtaí áitiúla? 
Tá Níl 

An bhfuil aon duine tar éis dul ina choinne? 
Tá Níl 

An bhfuil Plean Bainistíochta Sábháilteachta Imeachta ar leith curtha le chéile le haghaidh an 
imeacht atá  beartaithe? 

Tá Níl 

Sa chás go bhfuil, cé hé / hí údar phlean an imeachta? 

An bhfuil an t-údar measta le bheith inniúil maidir le taithí, cáilíocht agus eolas don chineál imeachta 
seo? 

Tá Níl 

An bpleanálann údar an imeachta an tOifigeach Sábháilteachta Imeachta ainmnithe? 
Tá Níl 

An bhfuil árachas slánaíochta curtha ar fáil do phlean an imeachta? 
Tá Níl 

Cé hé an duine ainmnithe chun maoirseacht a dhéanamh ar thógáil 
agus briseadh an imeachta? 

An meastar go bhfuil an duine inniúil ó thaobh taithí, cáilíochta agus eolais don chineál seo de ról? Tá Níl 

An bhfuil na ceaduithe ceadúnais reachtúla srl. go léir bronnta? 
Tá Níl 

An bhfuil comhairliúchán déanta le gníomhaireachtaí reachtúla? 
Tá Níl 

Má tá, cé hí an ghníomhaireacht reachtúil lena ndeachthas i mbun 
comhairle? 

An bhfuil téarmaí agus coinníollacha curtha i mbun le soláthróirí agus rannpháirtithe? 
Tá Níl 

DOICIMÉADÚ / RIARACHÁN AN IMEACHTA 



Cuir tic thíos faoi na boscaí cuí chun léiriú cad iad na gníomhaíochtaí atá beartaithe don imeacht. Tabhair faoi deara le do 
thoil nach gceadaítear cuid de na gníomhaíochtaí seo a leanas ag gach uile ionad. 

Maoirseacht / Slándáil Taispeántóirí 

Stallaí Margaidh An tAlcól 

Lamháltais Bia / Dí Leithris 

Soláthar leictreachas Marquee 

Uisce (Soláthar Teoranta ag Roinnt Láithreán) Limistéar Leanaí Caillte 

Struchtúir/Ardáin Shealadacha Cumarsáid ar an Láthair (Raidió, callairí 
srl.) 

Bacainní / an Fálú An tSiamsaíocht Beo 

Córas Fógartha Poiblí Trealamh carnabhail / faiche aonaigh 

Mótarfheithiclí Inséidteanna (m.sh. Caisleán Súgartha) 

Oibrithe Deonacha Eile 

Eile (Sonraigh le do thoil) 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ AN IMEACHTA 



Déan cur síos ar na príomhghuaiseacha atá tugtha faoi deara, an leibhéal riosca (Íseal, Meán nó Ard) 
agus na bearta rialaithe atá molta. 

Má tá gá le dúnadh bóthair foirmeálta, caithfear teagmháil a dhéanamh le SAG Chomhairle Contae Fhine Gall agus 
tréimhse ama chuí (thart ar 5 seachtaine) a fhágáil don phróiseas iarratais. Caithfidh an SAG a bheith sásta leis na 
socruithe bainistíochta tráchta agus coisithe sula ndúnfar aon bhóithre. 
Teastóidh plean mionsonraithe má fhreagraíonn tú TÁ le haon cheann de na ceisteanna thíos. 

MEASÚNÚ RIOSCA 

Guais Rio
Ard Meán Íseal 

Rialú 

Guais Rio
Ard Meán Íseal 

Rialú 

Guais Rio
Ard Meán Íseal 

Rialú 

Guais Rio
Ard Meán Íseal 

Rialú 

Guais Rio Rialú 
Ard Meán Íseal 

BAINISTÍOCHT TRÁCHTA AN IMEACHTA 

Tá Níl 
An bhfuil aon pháirceáil curtha ar fáil don fhoireann agus / nó do na rannpháirtithe? 

Tá Níl 
Cén chomharthaíocht a bheidh i bhfeidhm chun comhairle a thabhairt d'fheithiclí 
faoin dúnadh bóthair? 

Cad é an tréimhse lena bhfuiltear ag súil do na bóithre a 
bheith dúnta? 

Tá Níl 
An bhfuil gá agat le haon dúnadh bóthair nó atreorú tráchta? 

Tá Níl 
An bhfuil aon bhóithre agus / nó cosáin, a bhíonn oscailte don phobal de ghnáth, nó 
á n-úsáid mar chuid den imeacht? 

ÁRACHAS IMEACHTAÍ 

Luach an Chlúdaigh 
(Nach lú ná €5 milliún) 

Cuideachta Árachais 

Tá Níl 
An bhfuil Árachas Dliteanais Phoiblí socraithe? 


