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Foirm Iarratais Ard-Chinnire 
Ainm  

Seoladh  

Dáta Breithe  Fón Póca  

R-phost  

Uimhir PPS (RSI)  An bhliain a 
rinne tú an Ard 
Teist 

 

Má tá tú ag freastal ar choláiste tríú leibhéal tabhair 

Ainm do Choláiste  Blianta sa Choláiste   

An bhfuil an Ghaeilge mar 
ábhar céime agat? 

Tá  
Níl 

An raibh tú 
fostaithe roimhe 
seo i gColáiste 
Gaeilge?  
Má bhí tabhair: 

Ainm  
an Choláiste 

Blianta 

An bhfuil na damhsaí seo ar eolas agat:  ( Cuir tic má tá) 

Staicín Johnny Staicín Eorna Ballaí Luimnigh Droichead Áth Luain Unsaí na h-Inse Cor  Beirte 

Rincí Gaelacha/ Seiteanna eile atá  eolas agat faoi:  

Ceol:  
An bhfuil tú in-ann ceol    

a mhúineadh 
Tá  
Níl 

aon uirlis ceol a chasadh 
 Tá 
 Níl 

Cén uirlisí a chasadh tú 
  

Drámaíocht: 
An bhfuil aon scil agat sa drámaíocht 

Tá  
Níl 

Cluichí:  
Cuir tic sa bhosca má thuigeann tú 
rialacha, nó má tá taithí agat ar na cluichí 

Peil 
Ghaelach 

Eitpheil Cispheil Sacar 

Uni-Hoc Líonpheil Rothaíocht Kayakadóireacht 

Snámh:  
An bhfuil tú in-ann snámh 

 
Tá 
Níl   

Má tá an bhfuil tú:    
Lag 
Réasúnta 
Láidir                         ag snámh? 

An bhfuil aon cháilíochtaí agat sa snámh 
(tabhair sonraí má tá) 

 An bhfuil aon cháilíocht 
agat i ngarchabhair? 

Tá 
 Níl   

Imeachtaí/cáilíochtaí eile atá agat: 
(tabhair eolas) 

 

An bhfuil carr agat Tá 
Níl 

Ceadúnas Sealadach 
Ceadúnas Iomlán 

Nóta: Tabharfar tús áite do Ard Chinnirí le carr mar go bhfuil seo fíor áisiúil le linn an chúrsa. Tá liúntas breise dóibh seo le carr (€100) 
chomh maith le liúntais in aghaidh gach turas breise a dhéanfaidh siad taobh amuigh don cheantar....i.e. ag dul chuig dochtúr, 
ospidéal, etc.NB. Ba chóir duit a bheith cinnte dhi go mbeidh an carr agat don tréimhse ar fad den chúrsa sula gcuireann tú tick le 
taobh "Tá" thuas. 
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Aon cháilíochtaí/eolas eile  

Laethanta(dátaí)  nach mbeidh tú i 
láthair i rith an chúrsa: 

 

Ba mhaith liom post mar Ard-Chinnire ar chúrsa: Cuir tic sa mbosca 

A:  
07/06/22 – 20/06/22 

 

B: 
21/06/22 – 04/07/22 

C: 
05/07/22 – 18/07/22 

D: 
19/07/22 – 01/08/22 

E: 
02/08/22 – 15/08/22 

 

N.B. Chun post a fháil linn ní mór duit a chinntiú go ndearnadh vacsaíniú ort faoi dhó agus cruthúnas air sin a thaispeáint 
trí chóip de do phas vacsaínithe a cheangal leis an bhfoirm iarratas seo 

An bhfuair tú an vacsaíniú teanndáileog (booster)? Fuair Ní Bhfuair 

Nuair a fhaigheann muid do fhoirm iarratas, seoladh muid ar ais conradh chugat le na sonraí ar fad maidir leis an bpost 
agus má bhíonn aon cheist eile agat ina dhiaidh sin is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn go díreach. 

Síniú   Dáta  
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