Rialacha Ginearálta na gComórtas
1.

Is gá go mbeadh ar a laghad ceithre iontráil i gcomórtas chun go mbronnfaí trí
dhuais.

2.

D’fhéadfaí iomaitheoir a dhícháiliú muna mbíonn sé / sí i láthair nuair a
ghlaoitear chun iomaíochta é/í.

3.

Ní ceadaítear d’iomaitheoirí labhairt le moltóirí roimh ná i rith comórtais.

4.

Is tríd an gCoiste nó a ionadaí ar an láthair amháin a cheadófar cumarsáide
leis an moltóir / na moltóirí.

5.

Ní bheidh an Coiste freagrach as aon iontrálacha a chailltear, a gcuirtear moill
orthu, a théann amú, a ndéantar damáiste dóibh sa phost nó aon iontrálacha
nach gcuirtear dóthain postais orthu.

6.

Is leis an gCoiste Eagraithe, go huathrialach, gach foirm iontrála a fhaigheann
sé agus ní sheolfar aon fhoirm ar ais chuig iomaitheoir.

7.

Ní bheidh an Coiste freagrach as aon chailliúint ná aon damáiste a tharlóidh
do mhaoin iomaitheora.

8.

Is é an Coiste a dhéanfaidh an cinneadh deireanach maidir le gach gnó a
bhaineann leis na comórtais agus ní bheidh dul thar a bhreith.

9.

Admhaíonn iomaitheoir, trí iontráil i gcomórtas, go bhfuil na rialacha a
ghabhann leis an gcomórtas sin léite aige/aici agus aontaíonn sé / sí go
nglacann sé leis na rialacha sin agus go gcloífidh sé / sí leo.

10.

Is gá foirmeacha iontrála a bheith i seilbh Oifig na Féile faoin spriocdháta
iontrála, 1 Márta.

11.

Is gá na Foirmeacha Iontrála Oifigiúla cuí a úsáid le cur isteach ar chomórtais.
Cinntigh go gcuireann tú an táille iontrála, C.L.S. agus aon cháipéisí
riachtanacha eile Aistriúcháin/Focail/Ceol srl.)isteach leis an bhFoirm Iontrála
freisin.

12.

Ní ceadaítear grianghrafadóireacht splaince le linn na gComórtas.

13.

Ní ceadaítear úsáid Taifeadán Físe/Camcorder le linn na gComórtas gan cead
a bheith faighte roimh ré.

14.

Ní ceadaítear rannpháirtíocht lucht féachanna ná bualadh bos le linn
taibhléirithe ag
comórtais.

15.

Féach freisin ‘Rialacha Ginearálta na Féile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach’.

