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Cnuasach Bhéaloideas Éireann  
An Coláiste Ollscoile, COBÁC 

 
 

FOIRM IARRATAIS I gCOMHAR CEAD DUL AG PLÉ LE  
CNUASACH BHÉALOIDEAS ÉIREANN (CBÉ) 

 
 
Ainm an Iarrthóra: …………………………………………………………………………………………….. 

Seoladh: …………………………………………………………………………………………….…………… 

Guthán: ……………………………………… Institiúid (má oireann sin): …………………………… 

Ríomhphost: ………………………………… 
 
An t-ábhar atá ag teastáil (déan cur síos chomh beacht agus is féidir chun plé leis an fhiosrú a 

éascú): …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

An ceantar lena mbaineann an t-ábhar: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

An fáth go bhfuil an t-ábhar ag teastáil (chomh beacht agus is féidir): ………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Cead isteach 
Iarrtar ar thaighdeoirí iad féin a chur ar an eolas faoi amanna oscailte na cartlainne. Is ceart a 
thuiscint go mb’fhéidir go mbeadh deacrachtaí ann maidir le freastal ar chuairteoirí láithreach, de 
bharr easpa slí agus easpa foirne. Féach freisin Treoracha do Chuairteoirí ar CBÉ. 
  
Foilsiú ábhair 
Caithfidh cead scríofa a bheith faighte ó Stiúrthóir Chnuasach Bhéaloideas Éireann le hábhar 
cartlainne a fhoilsiú, a chraoladh nó a atháirgeadh ar aon bhealach. Tabhair faoi deara nach féidir 
eolas a bailíodh as na hinnéacsanna agus as ábhar cartlainne a fhoilsiú nó a thabhairt ar láimh don 
tríú duine, ar mhaithe le sochar nó gnóthachan.  
 
Fad is a admhaítear go cuí gurb í CBÉ an fhoinse, is féidir ábhar de chuid an Chnuasaigh a lua i 
léachtaí agus a leithéidí gan a thuilleadh foirmiúlachta. 
 
Dearbhú 
Dearbhaím leis seo go dtuigim go bhfuil na forálacha thuasluaite i gceist. Dearbhaím go gcloífidh mé 
leo, maraon leis na rialacha d’úsáid na leabharlainne agus na cartlainne, is le cibé socruithe eile a 
chuirfear i bhfeidhm ó am go chéile, de bharr chúinsí caomhnaithe na mbailiúchán, nó de bharr 
easpa foirne nó easpa slí. Glacaim leis na rialacha atá leagtha síos maidir le hábhar CBÉ a 
láimhseáil agus tagairt a dhéanamh dó.  

 
 

Sínithe: ………………………………………………………… 
 
Dáta: ……………………………        


