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Aguisíní 

Aguisín A – Foirm Leasaithe Sonraí 

 
Leasaigh do shonraí le do thoil. Seo mo shonraí ceart. 
Cuir an duine seo le do liosta seoltaí le do thoil.                                    
Cuir breis eolais chuig an duine seo le do thoil.            

Ainm: 

 

Teidil Poist:  _______  

    Ainm & seoladh an comhlacht 

 
  

 

 

Teileafón:  
Facs:     

 

Tá trí shlí éasca chun na sonraí a cheartú: - 

Roimhphoist:   
Gréasán:    

Sa phost chuig – Irish Sports Council, Top Floor, Block A, West End Office Park, Blanchardstown, Dublin 15 
Roimhphoist chuig – reception@irishsportscouncil.ie 
Facs chuig – 01 8608880 

mailto:reception@irishsportscouncil.ie
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Aguisín B – Roghanna Aiseolais ar líne  

Rogha 1: 
 

Cuirimid fáilte roimh agus tá meas againn ar do bharúlacha faoin suíomh 

Líon isteach an ceistneoir seo a leanas le do thoil 

Cuideoidh an t-eolas uait le feabhsú dearaidh agus inneachair an tsuímh 
 

Ainm:  

Seoladh: 

 

 

 

Seoladh Roimhphoist:    
 

Conas mar a d’aimsigh tú an suíomh? Cuir tic le do thoil 
Cuairt trí sheans   
Nasc ó shuíomh eile     

 

Cé chomh minic agus a thugann tú cuairt ar an suíomh? 
Cuir tic le do thoil  
Seo mo chéad chuairt    

Gach lá    
Gach mí    

 
An bhfuil tú sásta leis an suíomh? Cuir tic le do thoil 

Ar mholadh    
Cuardach beartaithe    

 
 

Go ráithiúil    
Go hannamh    

Tá:   Níl:    
 

Mura bhfuil tú sásta tabhair cúis le do thoil:    

 
 

 
 

Cén catagóir ina bhfuil tú? Cuir tic le do thoil: 

Mac léinn    

Acadóir    
Iriseoir    
Lúthchleasaí    

 

Taighdeoir     

Bainisteoir    
Gairm eile    

 
Cén meas atá agat ar an suíomh? Cuir tic le do thoil  

 Iontach Maith Measartha Olc 
Struchtúr:             
Inneachar:             
Roghchláir:             
Saoráid chuardaigh:             
Pointe teagmhála:             

 

Tabhair barúlacha agus moltaí eile le do thoil: 
 

 

 

 

Cuir isteach Athshocraigh 
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Rogha 2: 
 

Tá an ISC de shíor ag iarraidh an tseirbhís a fheabhsú 
Bheimis buíoch díot as do bharúlacha 

 

 

 

Ba mhaith liom mo bharúlacha a thabhairt 

Níor mhaith liom mo bharúlacha a thabhairt 

Thug mé mo bharúlacha cheana féin 
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Aguisín C - Cárta Ráitis Custaiméirí 
 

Bheimis buíoch as do bharúlacha chun seirbhís den scoth a sholáthar. Tá do aiseolas an tabhachtach mar gheall ar 
an comhairle a dtugann sé duinn maidir lena feabhsanna is feidir linn a dheanamh chun taistilí claintí a sásaigh.  
 
Líon isteach an cárta seo le do thoil 

 

Ainm:  

Seoladh: 

 

 

 

Teileafón:      

Tabhair do mholtaí anseo le do thoil: 

 

 

 


