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An tAcht um Thicéid a Dhíol (Imeachtaí Cultúrtha, 
Siamsaíochta, Áineasa agus Spóirt) 2021 

 
Iarratas ar Ionad a Ainmniú 

 
 

   

 

Cuid 1  Sonraí an iarratasóra 
    

Féadfaidh oibreoir ionaid iarratas a dhéanamh ar ionad a ainmniú ina gcomhlíontar ceang lais alt 7 (1) den Acht. Nóta a haon.  

Caithfidh iarratas ar ionad a ainmniú ceanglais alt 7 (2) den Acht  chomhlíonadh. Nóta a dó   

Iarrtar ar iarratasóirí gach Cuid den fhorim seo a chomhlánú agus, mura ndeirtear a mhalairt, é sin a dhéanamh i 
BLOCLITREACHA 
 

 

 

Ainm an Iarratasóra:   

   
Seoladh an Iarratasóra:  

Seoladh  1:  

Seoladh 2:  

Baile:  

Contae:  

Tír:  

Cód Poist/ Éirchód       

 
Uimhir Ghutháin:  

  
Seoladh Ríomhphost  

 
Suíomh Gréasáin:  

 

     An leat an t-ionad a oibriú, a bhainistiú nó an bhfuil tú freagrach as ar bhealach eile? Tá  Níl   
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     An bhfuil tú ag gníomhú ar son, nó thar ceann úinéara, baintisteora nó duine atá freagrach 
ar shlí eile as oibriú an ionaid? 

Tá  Níl  

 

Luaigh, de réir mar is infheidhme, do ghaol (a) leis an ionad, nó (b) leis an úinéir, bainisteoir, nó duine eile 
atá freagrach as oibriú an ionaid a bhfuil tú ag gníomhú dó, nó thar a cheann: 

  
 

 

   

   

   
 

 

Cuid 2 Sonraí an ionaid agus ráiteas an 
iarratasóra 

  
Foráiltear le halt 7 (1) den Acht go bhféadfaidh iarratasóir ionaid iarratas a dhéanamh ar ionad a ainmniú más 
rud é (a) go bhfuil spás do san ionad le haghaigh suas le 1,000 duine agus (b) go bhfuil iarratasóir an ionaid den 
tuairim réasúnach go mbeidh imeachtaí ar siúl san ionad a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le díol ticéad nó 
pacáistí ticéad ag díoltóir tánaisteach ar phraghas níos mó ná an bunphraghas díola.  
 
 
Ní mór an Chuid seo agus Dearbhú an iarratasóra a chomhlánú do gach ionad a ndéantar iarratas ar 
ainmniúchán ina leith.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This section MUST be completed in respect of any venue(s) that a venue operator is applying to have 
designated.   
 
 
 
note two 

  

Ainm an Ionaid:  

 

Seoladh an Ionaid: 

Seoladh 1:  

Seoladh 2:  

Baile:  

Contae:  

                          
Eirchód: 

      

 
Uimhir Ghutháin:  

  
Seoladh Ríomhphost:  

                           Suíomh 
Gréasáin: 

 

 

Toilleadh an Ionaid 
Léirigh sa bhosca thíos toilleadh an ionaid atá mar ábhar don iarratas seo ar ainmniú. 

 

Toileadh an Ionaid: 
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Ráiteas faoi thuairim réasúnach an iarratasóra 
Táim den tuairim réasúnach go bhféadfadh díol ticéad nó pacáistí ticéad a bheith mar thoradh ar imeachtaí a bheidh ar 
siúl san ionad atá i gceist don iarratas seo ar phraghas níos mó ná an bunphraghas díola.  

Luaigh bunús na tuairime seo le do thoil.  

 

  
 
 

   

   

   

   

   

   

   

 

DEARBHÚ 
Dearbhaím, a bhfuil m’ainm leis seo, go bhfuil an fhaisnéis a chuirtear ar fáil san iarratas seo fíos agus san iomlán.  

  
Ainm an Iarratasóra (I 
BLOCLITREACHA):  

  

  

Síniú an iarratasóra: 
(tá síniú lámhscríofa nó 
leictreonach inghlactha) 

  Dáta: L L M M B B  

 
 
 
Cuir tic sa bhosce seo má thoilíonn tú go seolfar an fógra ainmniúcháin mar mhodh 
leictronach le do thoil:  
 
 

   

 
 
 
A change in any of the particulars of a designated venue(s) (e.g. change of venue name or venue address) 
should be notified in writing to the Minister within one month of the date of the change.  
note three 
 

Tabharfaidh an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta fógra d’oibreoirí ionad a bhfuil a n-iarratais ar ainmniú ceadaithe. 
Nóta a trí 
 
Cuirfear ionaid a ainmníodh ar phoiblí dhoiciméid d’ionaid ainmnithe. Nóta a ceathair. 
 
Iarrtar ar oibreoirí ionaid an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta a chur ar an eolas faoi aon athruithe ar an 
bhfaisnéis a chuirtear ar fáil san iarratas ar ainmniú a thagann chun cinn tar éis fógra a thabhairt faoin ainmniú.  
 
 
Coinnigh cóip den fhoirm seo le haghaidh do thaifid féin. 
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NÓTAÍ MAIDIR LE FOIRM A CHOMHLÁNÚ 
 
 
Ginearálta Sula gcomhlántar an fhoirm seo, moltar d’iarratasóirí eolas a chur ar an Acht, go háirithe 

forálacha Chuid 2 maidir le hionaid agus imeachtaí a ainmniú. 

                        Tá nasc leis an Acht ar fáil ag www.irishstatutebook.gov.ie.   

 

Nóta a haon Foráiltear le halt 7 (1) den Acht go bhféadfaidh oibritheoir ionaid iarratas a dhéanamh 
chuig an Aire Fiontar Trádal agus Fostaiocht chun ionad amháin nó níos mó a ainmniú 
don críocha an Achta más rud é-  

(a) go bhfuil spás do 1,000 duine nó níos mó san ionad agus 
(b) go bhfuil oibritheoir an ionad den tuairim réasúnach go mbeidh imeachtaí ar siúl 
ag an ionad a d’fhéadfadh go ndíolfadh díoltóir ticéad tánaisteach ticéid  nó pacáistí 
ticéad ar phraghas níos mó ná an bunphraghas díola.   

Foráiltear le halt 2 den Acht go gciallaíonn “oibr itheoir ionaid” duine a - 

(a) go bhfuil úinéireacht aige nó go ndéanann sé bainistíocht ar ionad nó go bhfuil sé 
freagrach ar shlí eile as oibriú an ionaid, nó 

(b) duine, lena n-áirítear eagraí imeachta, ag gníomhú do, nó thar ceann, duine dá 
dtagraítear i mír (a). 

 
Nóta a dó Foráiltear le halt 7 (2) den Acht go ndéanfar iarratas a ainmniú i scríbhinn agus i cibé 

foirm a fhorordóidh an tAire Fiontair, Trádala agus Fostaíocht agus beidh na nithe seo a 
leanas ann-   

 
(a) ainm, seoladh, seoladh r-phoist, uimhir ghutháin, agus suíomh gréasáin an 

iarratasóra 
(b) seoladh an ionaid, nó má bhaineann an t-iarratas le níos mó ná ionad amháin, cuir 

seoladh do gach ceann de na hionad sin, 
(c) toilleadh an ionaid, nó má bhainnean an t-iarratas le níos mó ná ionad amháin, 

toilleadh de gach ceann de na hionaid, agus 
(d) ráiteas go bhfuil iarratasóir an ionaid den tuairim réasúnach go bhféadfadh imeachtaí 

a bhíonn ar siúl san ionad, nó má bhaineann an t-iarratas le níos mó ná ionad amháin, 
i ngach ceann de na hionad, díol ticéad nó pacáistí ticéad a dhíol ag ticéad 
tánaisteach ar phraghas níos mó ná an bunphraghas díola.  

 
Nóta a trí Foráiltear le halt 7(5) den Acht go bhféadfaidh an tAire Fiontar Trádála -  

(a) ionad a ainmniú a bhí ina ábhar d’iarratas ar ainmniú faoi alt 7 (1) den Acht i gcás ina 
bhfuil an tAire sásta go gcomhlíonann an t-iarratas na coinníollacha a shonraítear san fho-
alt sin, nó  

                        (b) diúltú ionad a ainmniú nach bhfuil an tAire chomh sásta leis.   

Foráiltear le halt 7 (7) den Acht, i gcás ina n-ainmneoidh an tAire ionad faoi alt 7 (5), go 
dtabharfaidh an tAire fógra i scríbhinn d’oibreoir an ionaid faoin ainmniú.  
 
Foráiltear le halt 7 (8) den Acht go gcuimseoidh fógra faoi ainmniú ionaid an chúis atá leis 
an ainmniú agus an dáta a thiocfaidh sé i bhfeidhm. 

 
Nóta a ceathair  Foráiltear le halt 14 den acht go mbunóidh agus go gcoinneidh an tAire Fiontar, Trádála     

agus Fostaíochta clár d’ionaid aagus d’imeachtaí ainmnithe agus foilseoidh sé an clár ar 
an idirlíon nó ar cibé bealach eile a mheasann an tAire gur cuí.   

                       

 
 
 
 

http://www.irishstatutebook.gov.ie/
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Is féidir foirmeacha comhlánaithe agus sínithe a chur isteach: 
 
 
A. Go leictreonach (pdf) trí r-phost chuig:: conspol@enterprise.gov.ie, nó 
 

 
B. Clóbhuailte agus seolta leis an bpost chuig: 
 
An Rannóg um Beartas Iomaíochta agus Tomhaltóirí  
An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta 
Ionad Phort an Iarla 1  
Sráid Haiste Íochtarach 
Baile Átha Cliath 2 
D02 PW01 
 
 
NB:  Toisc go bhfuil baill foirne ag obair go cianda faoi láthar, ba cheart cóipeanna santa a 

d’fhoirmeacha a sheotar tríd an bpost a sheoladh trí r-phost chuig:  
conspol@enterprise.gov.ie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Cosaint Sonraí 
 
Is féidir sonraí maidir leis an gcaoi a ndéanaimid do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil nó a “úsáid” trí 
amharc ar ár Ráiteas um Chosaint Sonraí. 
 
Tá tuilleadh eolas ar fáil ar ár suíomh gréasáin ag: 
Data Protection and the General Data Protection Regulation (GDPR) - DETE (enterprise.gov.ie) 
 

mailto:conspol@enterprise.gov.ie
mailto:conspol@enterprise.gov.ie
https://enterprise.gov.ie/en/Data-Protection/
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