
Bailte Slachtmhara SuperValu - Téarmaí agus Coinníollacha

Fáilte chuig Comórtas Bailte Slachtmhara SuperValu do 2019. 
Léigh go cúramach an méid seo a leanas sula ndéanfaidh tú an 
fhoirm iontrála a chomhlánú agus tabhair do d’aire gurb é an 17 
Bealtaine 2019 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais agus 20MB 
an teorainn méide do ríomhphoist.

Tá ríméad orainn roinnt urraitheoirí nua faoinár gcatagóir 
Gradaim Speisialta do 2019 a fhógairt. Mholfaimis duit 
smaoineamh iarratas a dhéanamh ar na comórtais i gcomhair 
na nGradam Speisialta Féach ar www.tidytowns.ie chun an 
t-eolas is déanaí a fháil ar na gradaim speisialta. Má bhíonn 
aon deacrachtaí agat teacht ar fhoirmeacha iarratais d’aon 
cheann de na gradaim speisialta, déan teagmháil le hAonad na 
mBailte Slachtmhara ag tidytowns@drcd.gov.ieagus cuirfimid na 
foirmeacha cuí chugat ar an bpost lena gcomhlánú.

1. Is ionann na téarmaí agus coinníollacha seo chomh maith leis 
na treoirlínte a leagtar amach i Lámhleabhar Bailte Slachtmhara 
SuperValu nó ar Fhoirm Iontrála Bailte Slachtmhara SuperValu 
agus rialacha an chomórtais (“na Rialacha”). Trí iarratas a 
dhéanamh ar an gcomórtas glacann iontrálaithe leis na Rialacha.

2. An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail (“an Roinn”) a 
eagraíonn Comórtas Bailte Slachtmhara SuperValu (“an 
Comórtas”). Sa chás go mbeadh aon díospóid ann, is é cinneadh 
na Roinne an cinneadh deiridh.

3. Chun iarratas a dhéanamh ar an gComórtas, ní mór gur 
comhlacht atá a déanamh iarratais thar ceann baile, sráidbhaile, 
oileán nó ceantair aonair (“baile”) an t-iontrálaí agus é a bheith 
ag obair i dtreo a bheith ionadaíoch ar gach earnáil atá ag cur 
fúthu nó ag obair sa bhaile.

4. Ní cheadaítear ach iontrálaí amháin in aghaidh gach baile. Sa 
chás go bhfuil níos mó ná iontrálaí amháin i mbaile, roghnaíodh 
an Roinn, dá lánrogha féin, iontrálaí amháin díobh le bheith 
páirteach sa Chomórtas.

5. Ba chóir iontrálacha a dhéanamh ar an mbealach agus faoin 
dáta deiridh a shonraítear. Ní ghlacfar le hiontrálacha déanacha 
ach in imthosca eisceachtúla amháin. Coinnigh an cháipéisíocht 
tacaíochta chomh achomair agus is féidir go bhfuil an t-am atá 
ag Moltóirí chun an t-ábhar a athbhreithniú teoranta agus dá 
bhrí níor cheart ach ábhar a bhaineann leis na tionscadail atá le 
breithniú a chur ar fáil.

6. Ní féidir leis an Roinn freagracht a ghlacadh maidir le 
hiontrálacha a rachadh amú, a mbainfeadh damáiste dóibh ná 
a mbeadh moill orthu agus ní ghlacfar le cruthú ar phostas mar 
chruthú ar sheachadadh.

7. Painéal moltóirí arna gceapadh ag an Roinn a roghnóidh 
buaiteoir duaise. Mura bhfuil a mhalairt ráite, is ar an iontrálaí a 
bhronnfar na duaiseanna. Is le linn Mheitheamh, Iúil agus Lúnasa 
de ghnáth a dhéantar moltóireacht. 

8. Fógrófar na buaiteoirí i mí Mheán Fómhair agus bronnfar 
duaiseanna ar dhátaí arna gcinneadh ag an Roinn. Sa chás go 

mainnítear glacadh le duais ar an mbealach a shonraíonn an 
Roinn d’fhéadfaí an duais a tharraingt siar nó buaiteoir eile 
a roghnú. Forchoimeádann an Roinn an ceart duaiseanna a 
athrú/a ionadú ag aon am.

9. Ní féidir leis an Roinn freagracht a ghlacadh i leith aon 
damáiste, caillteanas, díobháil nó díomá a bhainfeadh d’aon 
iontrálaí a chuirfidh isteach ar an gComórtas nó mar thoradh 
ar ghlacadh le duais.

10. Ní bhainfear leas as an bhfaisnéis a chuirfear ar fáil ach 
chun críocha an Comórtas a eagrú agus a chur chun cinn agus 
aon tionscnamh bainteach.  Roinnfear sonraí teagmhála coistí 
leis na hurraitheoirí agus leis an gcuideachta clódóireachta 
ar mhaithe le comhfhreagras poist leis na coistí.  Scriosfar na 
sonraí sin i ndiaidh gach cor poist. Déanfar sonraí teagmhála ó 
choistí a scriosadh i ndiaidh 3 bliana de réir treoirlínte GDPR.

11. Is ionann príomhdhuaiseanna agus duaiseanna a bhronntar 
ar iontrálaithe de bhua a scór foriomlán sa Chomórtas, arna 
measúnú faoi na catagóirí seo a leanas:

Struchtúr Marcála Catagóirí

•  An Pobal-Pleanáil agus Rannpháirtíocht 60  

•  Sráid-Dreach & Áiteanna Poiblí 60

•  Áiteanna Glasa & Tírdhreachú 60 

•  An Dúlra & An Bhithéagsúlacht i do Cheantar 50

•  Inmharthanacht - Mórán ar an mbeagán 50  

•  Slacht & Smacht ar Bhruscar 90

•  Sráideanna a bhfuil Cónaí & Ceantair Tithíochta 50 

•  Bóithre Isteach, Sráideanna & Lánaí 50 

Iomlán 470 

12. Bronntar an gradam foriomlán, An Baile is Slachtmhaire in 
Éirinn ar an iontrálaí leis an scór is airde sa Chomórtas. Chomh 
maith le duais airgid agus teastas, faigheann an buaiteoir an 
Buanchorn (a chaithfear a thabhairt ar ais ina dhiaidh sin chuig 
an Roinn arna iarraidh), chomh maith le plaic agus maoiniú i 
leith lá ceiliúrtha an bhliain ina dhiaidh sin. Tá sé tábhachtach 
go ndéanfá iarratas faoin gCatagóir Daonra ceart.

13. Is ionann duaiseanna agus duais airgid agus teastas mura 
ndeirtear a mhalairt.

14. Bronntar na gradaim An Sráidbhaile is Slachtmhaire, 
An Sráidbhaile Beag is Slachtmhaire, An Baile Beag is 
Slachtmhaire, An Baile Mór is Slachtmhaire agus an tIonad 
Uirbeach Mór is Slachtmhaire ar an iontrálaí leis an scór is 
airde sna catagóirí daonra A & B, C & D, E & F agus G & H faoi 
seach. Chomh maith le duais airgid agus teastas, faigheann 
an buaiteoir buanchorn a chaithfear a thabhairt ar ais ina 
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Clóbhuailte ar pháipéar athchúrsáilte

dhiaidh sin chuig an Roinn arna iarraidh. Tá sé tábhachtach 
go ndéanfá iarratas faoin gcatagóir daonra ceart. 

Is mar seo a leanas atá na catagóirí daonra -

Catagóir Daonra                        Daonra

A     Faoi 200

B     201 go 1,000

C     1,001 go 2,500

D     2,501 go 5,000

E     5,001 go 10,000

F     10,001 go 15,000

G     15,001 go 25,000

H     25,001 agus thairis

15. Bronntar na Gradaim Réigiúnacha ar an iontráil a thagann 
sa chéad áit i ngach ceann de na réigiúin seo a leanas:

Réigiún      Contaetha

Lár Tíre & an tOirthear  Baile Átha Cliath, Cill  
     Dara, Laois, Longfort,  
     Lú, An Mhí, Uíbh Fhailí,  
     An Iarmhí, Cill Mhantáin 
An tIarthuaisceart & an tIarthar An Cabhán, Dún na nGall,  
     Liatroim, Muineachán,  
     Sligeach, Gaillimh,  
     Maigh Eo, Ros Comáin

Deisceart & Meán-Iarthar   Corcaigh (Thuaidh),  
     Corcaigh (Theas),   
                     Corcaigh (Iarthar),  
     Ciarraí, An Clár,   
     Luimneach

An tOirdheisceart   Ceatharlach, Cill   
     Chainnigh, Tiobraid  
     Árann (Thuaidh),   
     Tiobraid Árann (Theas),  
                     Port Láirge, Loch Garman

16. Bronntar na Gradaim Contae ar iontrálaithe sa dara agus 
sa chéad áit i ngach contae, (tá Tiobraid Árann roinnte i dhá 
chuid Thuaidh agus Theas agus Corcaigh i dtrí chuid Thuaidh, 
Theas agus Thiar) Bronntar an Gradam Endeavour ar iontrálaí 
i ngach contae a rinne an céatadán dul chun cinn is mó ar scór 
na bliana roimhe sin.

17. Bronntar Bonn Óir, Airgid nó Cré-Umha ar iontrálaí le 
scór atá ag teacht faoi réimse sonrach marcanna ó mharc 
bhuaiteoir foriomlán an chomórtais mar seo a leanas –

Ór / Airgead / Cré-umha.
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Daonra A&B laistigh de 5 / laistigh de 10 / laistigh de 15
Daonra C&D laistigh de 10 / laistigh de 15 / laistigh de 20
Daonra E&F laistigh de 15 / laistigh de 20 / laistigh de 30
Daonra G&H laistigh de 20 / laistigh de 30 / laistigh de 40

18. €2,500 atá i nGradam na Gaeltachta. Gheobhaidh an 
buaiteoir €1,500 agus duais €1,000 don dara háit. Bronntar 
Gradam na Gaeltachta ar an dá iontrálaí is airde scór ó cheantar 
Gaeltachta. Ní mór na Foirmeacha Iarratais a líonadh i nGaeilge.

19. €1500 a bheidh le Gradam na nOileán i mbliana. Gheobhaidh 
an buaiteoir €1,000 agus duais €500 don dara háit. Bronntar 
Gradam na nOileán ar an dá iontrálaí is airde scór ar oileán iad 
nach bhfuil ceangailte leis an mórthír le droichead, atá scoite 
gach lá ón mórthír de bharr na taoide, a bhfuil cónaí buan air 
agus nach bhfuil faoin úinéireacht phríobháideach.

20. Is féidir grianghraif oifi giúla a ghlactar ag searmanais gradam 
agus ag imeachtaí oifi giúla eile Bailte Slachtmhara a úsáid i 
bhfoilseacháin, in ailt preasa, in ábhar bolscaireachta, ar na 
Meáin Shóisialta agus ar láithreáin ghréasáin chun Comórtas 
Bailte Slachtmhara SuperValu a chur chun cinn.

21. Roghnóidh an Roinn ceann de na hiontrálaithe is airde scór 
i ngach catagóir daonra le bheith rannpháirteach i gcomórtas 
Bailte is Fearr Coinnithe na hÉireann a bheidh ar siúl an bhliain 
dar gcionn. Comórtas é ina mbíonn bailte ionadaíocha ó 
chomórtas Bailte Slachtmhara SuperValu agus ó Ghradaim Bailte 
is Fearr Coinnithe Thuaisceart Éireann, faoi réir téarmaí agus 
coinníollacha an chomórtais seo.

22. Ainmneoidh an Roinn ceann de na hiontrálaithe is airde scór 
sna catagóirí daonra A, B, C & D agus ceann de na hiontrálaithe 
is airde scór sna catagóirí daonra E, F, G & H le bheith 
rannpháirteach sa chomórtas Eorpach Entente Florale an bhliain 
dar gcionn, faoi réir rialacha an chomórtais seo.

23. Tabharfar an rogha don bhuaiteoir foriomlán iarratas 
a dhéanamh faoi chatagóir Pobail ag Bloom, ar comórtas 
idirnáisiúnta é atá oscailte do bhuaiteoirí ar chomórtais náisiúnta 
i dtíortha rannpháirteacha. Reáchtáiltear searmanas bronnta i 
gCeanada gach bliain. Beidh iarratasóirí faoi réir théarmaí agus 
choinníollacha an chomórtais seo.

24. D’fhéadfadh go dtiocfadh tionscnaimh eile chun cinn ó am go 
ham agus déanfaidh an Roinn teagmháil le bailte incháilithe de 
réir mar is gá.

Buaiteoir 2018 – Coiste Lios Tuathail
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