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Comórtas chun lógó a dhearadh do BLAST –  

Ealaíona Beo a Thabhairt chuig Daltaí agus Múinteoirí 
 

Cad é an comórtas:  
 

 D’fhógair an tAire Oideachais comórtas chun dearadh lógó a roghnú do BLAST - 

Ealaíona Beo a Thabhairt chuig Daltaí agus Múinteoirí – tionscnamh nua a 

chruthóidh deis do suas le 400 cónaitheacht ealaíon san oideachas i scoileanna 

gach bliain. 

 Is í aidhm na scéime seo ná deis a thabhairt do dhaltaí i scoileanna ar fud na tíre 
oibriú le healaíontóir gairmiúil ar thionscadail uathúla. 

 Is é atá mar chúis leis an gcomórtas ná guth an dalta a chur san áireamh sa 

tionscnamh an-tábhachtach seo i scoileanna.  

 Déanfaidh foireann deartha ghairmiúil an dearadh buaiteach a oiriúnú agus úsáidfidh 

an Roinn Oideachais agus scoileanna é nuair a bhíonn bolscaireacht á dhéanamh ar 

BLAST.   

 Roghnóidh painéal breithiúna an iontráil bhuacach 

 Gheobhaidh an t-iarratas buacach ceamara go pro. 

 Bronnfar teastas ar gach iarratas, a sheolfar trí ríomhphost.  

 Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná 30 Meán Fómhair 2021 agus ní féidir 

glacadh le hiarratais a thagann i ndiaidh an spriocdháta.  

 

Rialacha an Chomórtais 
 

Iad siúd ar féidir leo cur isteach ar an gcomórtas:  

 

 Tá an comórtas oscailte d’aon dalta bunscoile nó iar-bhunscoile in Éirinn. 

 

An chuma ar na hiontrálaithe:  

 

 Caithfidh an focal BLAST a bheith i do dhearadh lógó. Úsáidfear an t-ainm BLAST i 

leaganacha Béarla agus Gaeilge den lógó. Níor chóir go mbeadh aon téacs breise 

sa dearadh. 

 Déan machnamh ar do dhearadh, mar úsáidfear an lógó i méideanna móra agus 

beaga ar ábhair éagsúla. B’fhéidir go gcaillfear mionsonraí nuair a úsáidtear é ar 

mhéid níos lú, agus cuimhnigh air sin agus tú ag machnamh ar do dhearadh.  

 Ba chóir go n-oibreodh dearadh an lógó i bhfoirm daite mar aon le dubh agus bán.  

 

An fhormáid don dearadh: 

 Is féidir aon ábhar a úsáid nuair a bhíonn an lógó á dhearadh agat, mar shampla péint, 

pinn luaidhe, aicrileach, peann, nó i bhformáid dhigiteach ar nós jpg nó PDF ar 

ardchaighdeán.  

 Is féidir leat dathanna nó dubh agus bán a úsáid.   
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Rudaí tábhachtacha le meabhrú: 

 Ní féidir le daoine aonair, nó grúpa, ach iarratas amháin a chur isteach. Is féidir le 

hiontrálaithe aonair a bheith ainmnithe ar iarratas grúpa freisin.  

 Ba chóir do gach iarratas ríomhphoist an t-ainm, an rang agus an scoil, lena n-áirítear 

seoladh na scoile, a bheith luaite air. Comhlánaigh an fhoirm thíos le do thoil. 

 Ba chóir aon iontráil páipéir a lipéadú go soiléir ar chúl, leis an ainm, an rang agus an 

scoil, lena n-áirítear seoladh na scoile. Níor chóir aon seoladh ríomhphoist pearsanta ná 

uimhreacha pearsanta a chur ar dhearaí páipéir.   

 Caithfidh dearadh an lógó a bheith as an nua agus caithfidh gur obair an duine aonair 

amháin nó an ghrúpa amháin atá san iarratas. 

 Ní féidir obair aon duine eile a úsáid. Trí iarratas a chur isteach, deimhníonn tú nach 

sáraíonn an lógó cearta aon tríú páirtí agus nach sáraíonn sé aon chóipcheart. 

 Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná 30 Meán Fómhair 2021 agus ní féidir 

glacadh le hiarratais dhéanacha.  

 

Conas d’iarratas a chur isteach: 

 Ba chóir d’iarratas a chur chuig blast@education.gov.ie nó sa phost chuig Comórtas Lógó 

Blast, An Roinn Oideachais, Sráid Mhaoilbhríde, Áth Cliath 1, D01 RC96   

 Ba chóir go luafadh gach iarratas ríomhphoist an t-ainm, an rang agus an scoil, lena n-

áirítear seoladh na scoile. Ní cóir seoltaí pearsanta ná uimhreacha pearsanta a chur san 

áireamh. 

 Ba chóir iarratais ar pháipéar a lipéadú go soiléir ar chúl, leis an ainm, an rang agus an 

scoil, lena n-áirítear seoladh na scoile. 

 Níor chóir aon seoltaí pearsanta ná uimhreacha pearsanta a chur ar dhearaí páipéir.   

 

Breithiúnas 

 Déanfaidh painéal moltóireachta cinneadh faoin iarratas buacach. Áireofar leis seo an tAire 

Oideachais, ceannaire tionscal ceoil Louis Walsh, agus Ceannaire ar an gclár cumarsáide 

físe, OT Bhaile Átha Cliath, Brenda Dermody. 

 Ní bheidh aon dul thar chinneadh an choiste. 

 

An úsáid a bhainfear as an lógó buacach 

 Déanfaidh dearthóir gairmiúil obair ar an lógó buacach ionas gur féidir é a oiriúnú le húsáid i 

gcláir ríomhaireachta dearaidh.  

 Beidh an t-iarratas buacach mar mhaoin aonair na Roinne Oideachais le húsáid de réir mar 

is rogha léi. 

 Trí iarratas a chur isteach, glacann iarratasóirí le treoirlínte uile an chomórtais agus 

aontaíonn siad a bheith faoi cheangal acu. 

 Ní bheidh an Roinn Oideachais ábalta iarratais a chuirtear isteach a chur ar ais chuig na 

hiontrálaithe.  
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Foirm Iarratais an Chomórtais BLAST: Le chomhlánaí ag gach iarrthóir 

 

Ainm 
(duine aonair nó 
ainm an ghrúpa) 

 
 

Ainm na scoile 
 
Seoladh na scoile 
 
Uimhir theagmhála 
na scoile 
 
Ríomhphost na 
scoile  

 
 

 
Ainm an 
mhúinteora  

 
 

Mínigh le do thoil 
an coincheap a 
bhaineann le do 
dhearadh. Cén fáth 
gur léiriú é ar 
BLAST? 
 
Uasmhéid 150 
focal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le comhlánú ag iarrthóirí Grúpa amháin:  

 

Ainmneacha gach 
duine sa ghrúpa a 
raibh ionchur acu 
san iarratas a 
cuireadh isteach:   

 
 
 
 

 


