
COMÓRTAS FÓGRAÍOCHTA 
PUBLICJOBS.IE DO SCOILEANNA 
2022 AN CUR I LÁTHAIR
TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA

Tagraíonn an téarma “an tSCP” don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (Publicjobs.ie) 

Tagraíonn an téarma “Poiblitheoir” do Real Event Management Ltd., ag trádáil mar “Real Nation”, 24 Cé Árann, Baile Átha 
Cliath 7 ar son na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí  

Tagraíonn an téarma  “An Comórtas” do ‘An Cur i Láthair’: Comórtas Fógraíochta Publicjobs.ie do Scoileanna, a reáchtálfar 
in iarbhunscoileanna agus atá dírithe ar dhaltaí idir 12 bhliain d’aois agus 18 mbliana d’aois. 

Tagraíonn an téarma “Duais” do na duaiseanna a liostaítear i dtéarma 14 thíos. 

Is cuid de na Téarmaí agus Coinníollacha seo gach eolas faoin gcaoi ar féidir cur isteach ar an gcomórtas seo.  Mar 
choinníoll iontrála, caithfidh glacadh leis go bhfuil na téarmaí agus coinníollacha seo críochnúil agus go n-aontaíonn 
tuismitheoir/caomhnóir an iarrthóra go gcloífidh siad leis na téarmaí agus coinníollacha seo. 

1. Beidh na nithe seo a leanas i gceist sa Chomórtas: 

A. Cuirfidh daltaí isteach ar an gcomórtas ina n-aonar nó i ngrúpaí (suas le seisear). 

B. Tá roinnt sonraí faoi fhógra físe an dalta ar an bhfoirm iontrála, mar aon le sonraí teagmhála an mhúinteora.  Tá 
réimse ag deireadh na foirme iontrála chun naisc chuig físeán an dalta/na ndaltaí a chur isteach, mar aon le 
deimhniú sínithe ón múinteoir go bhfuarthas an cead cuí (cead a bhaineann leis na meáin) ó thuismitheoir(í) nó ó 
chaomhnóir(í). 

C. Ní mór don mhúinteoir foirmeacha iontrála a chur isteach ar son an dalta/na ndaltaí. 

D. Déanfaidh an Poiblitheoir iontrálacha a mheas i gcomhar le painéal moltóirí a chuirfidh an tSCP le chéile. 

E. Is féidir go bhfaighidh craobhiomaitheoirí sa chomórtas - ‘An Cur i Láthair’ - cuireadh chuig imeacht bronnta 
duaiseanna.  Beidh an cead cuí ó thuismitheoir(í) ag teastáil.  Déanfar sonraí an imeachta seo a dheimhniú 
bunaithe ar threoirlínte sláinte poiblí. 

2. Ní mór do gach dalta a chuireann físeán isteach a bheith cláraithe mar dhalta in Iarbhunscoil i bPoblacht na hÉireann 
agus ní mór dóibh a bheith idir 12 bhliain d’aois agus 18 mbliana d’aois. 

3. Tá sé de chead ag an bPoiblitheoir agus/nó ag an tSCP deimhniú a lorg ón scoil chuí chun a chinntiú go bhfuil aon 
dalta a chuireann isteach ar an gcomórtas cláraithe inti. 

4. Tá sé de chead ag an bPoiblitheoir agus/nó an tSCP aon iarrthóir a dhícháiliú ar chúis ar bith faoina rogha féin. 

5. Tá sé fíorthábhachtach go gcuireann daltaí a gcuid oibre féin isteach (is féidir leis an múinteoir treoir/cabhair a 
thabhairt dóibh) agus nach ndéanann siad bradaíl ar obair dhaoine eile go hiomlán nó go páirteach. 

6. Is féidir go n-iarrfar ar iarrthóirí cruthúntas aoise a chur ar fáil agus a dheimhniú go bhfuil a gcuid oibre féin á cur 
isteach acu. 

7. Is féidir go mbeidh an Poiblitheoir i dteagmháil le múinteoirí chun a dheimhniú go bhfuarthas an cead cuí (cead a 
bhaineann leis na meáin) le linn an chomórtais. 

8. Tá foirm thoilithe meán shamplach ar fáil ar Publicjobs.ie.  Níl san fhoirm seo ach sampla.  Dearadh é chun tacaíocht a 
thabhairt do mhúinteoirí agus do scoileanna an cead cuí (cead a bhaineann leis na meáin) a fháil don chomórtas.  San 
fhoirm shamplach seo, leagtar amach cead maidir le híomhánna de dhaltaí/dhaoine fásta a ghabháil, maidir leis an 
bhfíseán a scaoileadh agus a chur isteach, maidir leis an gcaoi a n-úsáidfear an físeán sa chomórtas agus maidir leis an 
gcaoi ar féidir an físeán a úsáid i margaíocht a bhaineann leis an gcomórtas. 



9. Ní fhéachann an tSCP nó an Poiblitheoir ach ar naisc físe.  Ní stórálfar/íoslódálfar na físeáin seo. 

10. Bainfear úsáid as an eolas a chuirfear ar fáil mar chuid d’iontrálacha chun an comórtas - ‘An Cur i Láthair’ - a chur i 
bhfeidhm, lena n-áirítear comhfhreagras faoin gcomórtas.  Is féidir go roinnfear eolas le tríú páirtithe ar conradh. 
Stórálfar eolas go slán, coiméadfar é ar feadh tréimhse de shuas le bliain amháin i ndiaidh an Chomórtais agus scriosfar 
é de réir na Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí. 

11. Is é Real Event Management Ltd., ag trádáil mar “Real Nation”, Poiblitheoir an Chomórtais seo.  Ba chóir aon 
chomhfhreagras chuig an bPoiblitheoir a sheoladh chuig:  An Cur i Láthair: Comórtas Fógraíochta do Scoileanna, Real 
Nation, 24 Cé Árann, Baile Átha Cliath 7. 

12. Ní mór iontrálacha a chur isteach trí úsáid a bhaint as foirm iontrála Publicjobs.ie atá ar fáil ar líne.  Is é an 14 Márta 2022 
an spriocdháta d’iontrálacha.  Is féidir go gcuirfear síneadh leis an spriocdháta seo faoi rogha an Phoiblitheora. 

13. Bainfear úsáid as na critéir mholtóireachta a leagtar amach sna treoirlínte do mhúinteoirí atá ar fáil ar PublicJobs.ie 
chun iontrálacha a mheas.  Is é cinneadh an Phoiblitheora agus/nó na SCP an cinneadh deiridh agus ní dhéanfar aon 
phlé ar chinntí a rinneadh. 

14. Bronnfar na duaiseanna seo a leanas: 

A. Foghlaim scileanna gníomhacha tarrthála ar thuras go hIonad Comhordaithe Tarrthála nó go Bunáit Héileacaptair 
de chuid Gharda Cósta na hÉireann. 

B. B. Deis na scileanna meán nua atá foghlamtha acu a úsáid chun an Taoiseach, Micheál Martin, a chur faoi agallamh 
faoina ghairm go dtí seo. 

C. C. Faigh taithí ar ghníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl sa chúlra agus glac páirt in ionsamhlú póilíneachta leis an 
nGarda Síochána. 

15. Tá sé de chead ag an bPoiblitheoir/ag an tSCP sonraí na nDuaiseanna a athrú, ag brath ar an soláthar ag deireadh an 
chomórtais seo.  Ní thairgfear aon airgead nó duais eile in ionad coda de dhuais nó in ionad duaise iomláine.  

16. Níl cead ag fostaithe, conraitheoirí nó daoine a bhfuil baint ghairmiúil dhíreach acu le fostaithe sa tSCP agus/nó leis an 
bPoiblitheoir páirt a ghlacadh sa chomórtas seo. 

17. Aontaíonn gach iarrthóir go gcloífidh siad leis na téarmaí agus na coinníollacha seo; mura gcloíonn iarrthóir le haon 
cheann nó le gach ceann de na téarmaí agus coinníollacha seo, is féidir go socrófar go bhfuil a (h)iontráil neamhbhailí. 

18. Ní ghlacann an Poiblitheoir/an tSCP freagracht as iontrálacha a chailltear nó as iontrálacha déanacha.  Ní hionann 
cruthúntas gur cuireadh iontráil isteach ar líne agus cruthúntas go bhfuarthas í. 

19. Tá sé de chead ag an bPoiblitheoir/an tSCP athrú a dhéanamh ar nó críoch a chur leis an gComórtas nó sonraí an 
Chomórtais a athrú  gan fhógra más gá ar chúiseanna nach bhfuil smacht aige/aici orthu. 

20. Is féidir go dtiocfaidh athruithe ar nó go gcuirfear aon ghníomhaíocht, imeacht nó duais eispéireasach ar ceal, ag brath 
ar Threoirlínte Sláinte Poiblí. 

21. Tá dlí na hÉireann i bhfeidhm maidir leis na téarmaí agus coinníollacha seo. 


