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An Ghaeilge: Is ceiliúradh ollmhór ar an nGaeilge a bheidh san ócáid. Tá sé 

ríthábhachtach go dtuigfidh na daltaí gurb í an Ghaeilge teanga an lae agus go 

mbeidh Gaeilge ag gach duine a bheidh i láthair ar an lá. Beidh duaiseanna & 

siamsaíocht trí Ghaeilge do dhaltaí mar spreagadh dóibh chomh maith.  

 

Uaireanta Oscailte: 9.30rn – 3in. Tar & fág ag do rogha ama. Ar an lá, tógfaidh sibh 

na daltaí chuig bhur bpointe tionóil & ansin scaoilfear leis na daltaí. Beidh fáilte 

roimh bhaill foirne dul thart ar an bpáirc & taitneamh a bhaint as. Beidh foireann 

amháin i mbialann Lodge & beidh sólaistí ar fáil ann.  

 

Aimsir & Éadaí: Tá daltaí le culaith reatha na scoile a chaitheamh. Gheobhaidh gach 

dalta poncho lán-chorp ar an mbealach isteach chun iad a choinneáil tirim. Beag 

beann ar bháisteach, beidh daltaí ag dul ar rollchóstóir uisce! Molaimid go mbeidh 

athrú éadaí ina málaí scoile ar eagla na heagla. Beidh daltaí ag caitheamh mála scoile 

le lón & athrú éadaí. Bainfidh siad na málaí & iad ag dul ar na siamsaíochtaí éagsúla.  

 

Cosaint Leanaí/Sábháilteacht: Tá ríomhfhiosrú déanta ar fhoireann Tayto Park. Ní 

bheidh sa pháirc ar an lá ach pobal ár scoileanna féin. Beidh an imlíne timpeall na 

páirce dúnta & beidh maoirseoirí ar fud na páirce ar feadh an lae.  

 

Amchlár/Léarscáil: Beidh amchlár roinnte le scoileanna roimh ré. Gheobhaidh gach 

dalta cóip den léarscáil & Dúshlán An Foras Pátrúnachta ar an mbealach isteach.  
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Pointe tionóil: Beidh 10 bpointe tionóil ann. Cuirfear in iúl duit roimh ré cén 

pointe a bhaineann le do scoil & beidh sé scríofa isteach ar léarscáil na páirce.  

 

Árachas: Má tá do scoil sa ghrúpscéim árachais, ní gá duit aon rud a dhéanamh. 

Mura bhfuil do scoil sa ghrúpscéim ní mór do chomhlacht a chur ar an eolas.  

 

Lón: Mura mbeidh lón ag daltaí, beidh na gnáthbhotháin ar oscailt. Is rogha 

scoile atá ann daltaí a bhailiú don lón ag pointe tionóil nó é a fhágáil faoi na daltaí.  

 

Pacáiste Oideachais: Beidh pacáistí oideachais ar na hainmhithe sa pháirc roinnte 

seachtain roimh ré. Roinnfear físeán le taispeáint do dhaltaí le heolas faoin lá.  

 

Gach dalta páirteach: Molaimid do scoileanna socrú foirne a dhéanamh le daltaí 

a bhfuil gá acu le tacaíocht, dalta a d’fhéadfadh a bheith fágtha leo féin san 

áireamh.  

 

Meáin/Meáin shóisialta: Beidh na meáin i láthair. Roinnfear foirm toilithe GDPR 

le scoileanna go luath. Molaimid do scoileanna luach a bhaint as an lá trí dhuine a 

cheapadh le póstálacha a dhéanamh ar bhur meáin shóisialta.  

 

I gcás éigeandála: Beidh foireann oilte ar fud na páirce ar feadh an lae.  

 

Tuismitheoirí: Iarrtar gan ach baill foirne a thabhairt ar an lá.  

 

Rialacha ar na Siamsaíochtaí: Baineann gnáthrialacha, ar nós airde, le dul ar 

chuid de na siamsaíochtaí.  


