
Scothfhoireann Sacair

Gníomhaíocht í seo don teaghlach, iarrtar ar 
thuismitheoirí na hiarratais a sheoladh. Ní bheifear 
ag glacadh le ríomhphoist ó dhaoine faoi bhun 18 
mbliana d’aois.

Nuair a bheidh tú críochnaithe is féidir an leathanach a scanadh nó pictiúr de a sheoladh chuig: eolas@
tuismitheoiri.ie 

Roghnófar buaiteoir ar an Déardaoin 9 Aibreán mar sin bíodh na freagraí againn roimh a 5.00 in an lá sin. 
Go n-éirí libh! 

An Duais: Dearbhán €40 dod’ rogha gnó Gaeltachta/Gaelach

Cuir foireann sacair den scoth le chéile

• Roghnaigh 11 imreoir, cúl báire ina measc.

• Déan iarracht imreoirí ón líon is mó foirne agus tíortha éagsúla agus is féidir a roghnú.

• Tabhair ainm ar d’fhoireann

• Úsáid na léaráidí thíos le d’fhoireann a chur in iúl. Dathaigh isteach do bhaill foirne, gearr amach iad 
agus greamaigh iad ar na háiteanna éagsúla ar an bpáirc sacair atá leagtha amach agat dóibh. Tá 
páirc sacair curtha ar fáil thíos

• Is féidir cur leis an bhfoireann más maith leat – brat a dhearadh, páirc bhaile a roghnú, bainisteoir a 
ainmniú srl

Foclóir

Cúl báire 

Lánchúlaí (ar dheis nó ar chlé)

Cúlaí láir

Scuabadóir

Imreoir ionsaithe lár páirce

Imreoir cosanta lár páirce

Cliathánaí (ar dheis nó ar chlé)

Naoscaire

Treoraí na himeartha





Ainm an pháiste:

Aois: 

Ainm an tuismitheora:

Seoladh baile:

Seoladh ríomhphoist:

Buaiteoirí na nduaiseanna: Beidh ainm (gan sloinne) & aois an pháiste agus an ceantar arb as dóibh (ní bheidh an seoladh 
iomlán) á bhfoilsiú agus beidh teagmháil ríomhphoist á dhéanamh le tuismitheoirí le seoltaí srl a dheimhniú. D’fhéadfadh 
go bhfoilseofaí pictiúr nó ábhar ealaíne iarrthóirí faoin gcóras céanna seo freisin. Seolfar na duaiseanna amach sa phost 
nuair a bheidh deireadh leis na srianta pobail. Scriosfar na sonraí ar fad nuair a thiocfaidh deireadh leis an gcomórtas.
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