Is ár mBreatimeacht é freisin: Cearta Leanaí, Guthanna Leanaí
Dé hAoine 10 Samhain 2017
Canal Court Hotel, An tIúr

Foirm Chomhaontaithe do Dhaoine Óga
Ainm an Duine Óig (ceannlitreacha): ___________________________________________
Síniú an Duine Óig: _________________________________________________
Seoladh Ríomhphoist an Duine Óig: __________________________________________________
Uimhir fóin an Duine Óig: _________________________________________________
Dáta _______________________________________________________________________
Léigh mé agus thuig mé an t-eolas ar fad a chuir Oifig an Ombudsman do Leanaí (an Oifig) ar fáil faoin gcomhdháil. Tuigim cad a
bheidh i gceist i mo chás, agus freastalóidh mé ar an gcomhdháil ag an Canal Court Hotel, An tIúr ó 11 r.n. go dtí 3.45 i.n. ar an
10 Samhain 2017.

Toiliú Meán
Ticeáil an bosca cuí




Aontaím cead a thabhairt chun pictiúr a ghlacadh díom, atá ainmnithe thuas, agus píosa scannáin a
thaifeadadh ina bhfuilim le feiceáil, mar chuid den chomhdháil thuasluaite. Féadfar go n-áireofar leis seo
na meáin réigiúnacha agus náisiúnta cosúil le nuachtáin, stáisiúin raidió agus/nó teilifíse ar mian leo
pictiúir a ghlacadh agus/nó mo thuairimí a thaifeadadh. Aontaím chomh maith go bhfuil cead ag Oifig an
Ombudsman do Leanaí agus Coimisinéir Thuaisceart Éireann um Leanaí agus Daoine Óga feasacht ar obair
na n-oifigí a ardú trí íomhánna agus píosa scannáin díom a úsáid. Féadfar go n-úsáidfear iad i
bhfoilseacháin amach anseo agus ar shuíomhanna gréasáin agus ardáin meán sóisialta na n-oifigí,
Facebook, Instagram, Twitter agus YouTube san áireamh, agus le haghaidh obair bholscaireachta eile de
chuid na n-oifigí.
Ní aontaím cead a thabhairt chun pictiúr a ghlacadh díom, atá ainmnithe thuas, ná píosa scannáin a
thaifeadadh ina bhfuilim le feiceáil, mar chuid den chomhdháil thuasluaite. Féadfar go n-áireofar leis seo
na meáin réigiúnacha agus náisiúnta cosúil le nuachtáin, stáisiúin raidió agus/nó teilifíse ar mian leo
pictiúir a ghlacadh agus/nó mo thuairimí a thaifeadadh. Ní aontaím go bhfuil cead ag Oifig an
Ombudsman do Leanaí agus Coimisinéir Thuaisceart Éireann um Leanaí agus Daoine Óga feasacht ar obair
na n-oifigí a ardú trí íomhánna agus píosa scannáin díom a úsáid. Féadfar go n-úsáidfear iad i
bhfoilseacháin amach anseo agus ar shuíomhanna gréasáin agus ardáin meán sóisialta na n-oifigí,
Facebook, Instagram, Twitter agus YouTube san áireamh, agus le haghaidh obair bholscaireachta eile de
chuid na n-oifigí.

□

□

Toiliú Taistil
Ticeáil an bosca cuí


Taistealóidh mé go dtí an chomhdháil i m'aonar gan duine fásta



Taistealóidh mé go dtí an chomhdháil in éineacht le duine fásta

□
□

Ainm an Duine Fásta atá in Éindí: _______________________________________________
Uimhir Fóin an Duine Fásta atá in Éindí: __________________________________________
NB: ná déan dearmad admhálacha taistil a choinneáil d'fhonn cúiteamh a fháil

Faisnéis Bhreise
Má tá aon ailléirge agat nó cógas nach mór duit a thógáil le linn an lae, riachtanais speisialta nó
riachtanais chothaithe srl. cuir iad in iúl dúinn thíos, chomh maith leis an am nach mór duit cógas a
thógáil:
__________________________________________________________________________________
Líon amach an fhoirm seo agus seol é, in éineacht le foirm toilithe do thuismitheora/caomhnóra, chuig príomhoide do scoile faoi
Dé hAoine 20 Deireadh Fómhair. Má tá aon cheist agat, cuir glaoch ar an Oifig 01-8656800 nó seol ríomhphost chuig [cuir
seoladh ríomhphoist an bhaill foirne isteach]

