Foirm Ballrachd Àbhaisteach
SGRÌOBH GACH PÌOS FIOSRACHAIDH ANN AN LITRICHEAN MÒRA
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Cuir sràc anns na bogsaichean iomchaidh.
Tha mi 16 a dh’aois no nas sine
Tha mi a’ fuireach taobh a-staigh sgìre Urrais Oighreachd Chàrlabhaigh
(Cnoc Chàrlabhaigh-Calanais).
Tha mi a’ fuireach ann an àite eile ann an Leòdhas agus Na Hearadh ach
tha mi clàraichte le Coimisean na Croitearachd mar mhaladair de chroit
ann an sgìre Urrais Oighreachd Chàrlabhaigh.
Cùmhnantan Ballrachd Àbhaisteach
Buill àbhaisteach: na daoine sin a tha aois 16 agus nas sine a tha: (a) (i) gu h-àbhaisteach a' còmhnaidh anns a' Choimhearsnachd;
agus (ii) a tha airidh air bhòtadh ann an taghadh ùghdarras ionadail ann an uàrd bhòtaidh a tha a’ toirt a-steach a' choimhearsnachd
no pàirt dhen choimhearsnachd; agus (iii) a tha a’ cur taic ris na h-Amasan; (b) No (b) (i) a tha na mhàladair de chroit taobh a-staigh
na coimhearsnachd; agus (ii) gu h-àbhaisteach a' còmhnaidh ann an Leòdhas agus na Hearadh; agus (ii) airidh air bhòtadh aig
taghadh ùghdarras ionadail ann an ùard a tha a’ toirt a-steach pàirt de Leòdhas agus na Hearadh; agus (iii) a tha a’ cur taic ris na hAmasan; ma tha Ball Àbhaisteach a' sgur a’ cumail gin de na slatan-tomhais seo, bidh e mar dhleastanas air/oirre fios a chur chun
Chompanaidh agus an dèidh sin thèid ath-ainmeachadh mar Bhall Co-cheangailte, agus ma mhothaicheas an Companaidh seo leotha
fhèin, thèid ath-ainmeachadh mar Bhall Co-cheangailte agus thèid fios a chur don bhall.
Pàighidh gach ball cìs de £ 1. Tha fiachanas cuingichte gu £ 1 (aon not a-mhàin) tha buill a 'gabhail os làimh gus cur ri maoin na
companaidh ma thèid a’ chompanaidh a thoirt gu crìoch fhad 's a tha iad nam buill no taobh a-staigh bliadhna às deidh dhaibh a bhith
nam buill, a thaobh fiachan, cosgaisean msaa gu £1 (aon not) aig a’ char as àirde.

Tha mi airson iarratas a chur a-steach airson ballrachd fad-beatha de dh’Urras Oighreachd Chàrlabhaigh. Tha
mi air na cùmhnantan ballrachd a leughadh agus tha mi ag aontachadh cumail riutha. An cois an fhoirm seo
tha mo chìs ballrachd de £1 (aon not).
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