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Cead um Ghrianghrafadóireacht Phósta – Ceisteanna Coitianta 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

An féidir liom grianghrafanna phósta a ghlacadh i dtailte an Chaisleáin?  
Is féidir, ach tá cead riachtanach; déan iarratas 3 lá ar a laghad roimh ré. Ní ghearrtar aon 
táille.  
 
Cad iad na doiciméid atá riachtanach? 
Sul a ndéanann tú iarratas (tríd an bhfoirm ar líne amháin) meabhraigh an méid seo: sa 
chás go ndeonaítear cead duit grianghrafanna phósta a ghlacadh ar thailte Chaisleán 
Chill Chainnigh, ní foláir duit bheith ullamh árachas do ghrianghrafadóra um dhliteanas 
poiblí a sholáthar.  
 
Cathain is cóir iarratas a dhéanamh? 
Is gá fógra 3 lá ar a laghad le haghaidh ghriangrafadóireachta. Ní ghlactar le hiarratais 
déanacha agus ní féidir áirithintí sealadacha a dhéanamh.    
Nuair a fhaightear iarratas, féadfar bheith ag súil le freagra laistigh de 3 lá oibre. Is tríd 
an bhfoirm ar líne amháin a ghlacfar le hiarratais. 
 
Cathain a cheadaítear grianghrafadóireacht? 

Eanáir 09:00 – 16:30 (ag dúnadh ó 16:00) 

Feabhra 09:00 – 17:30 (ag dúnadh ó 17:00) 

Márta 09:00 – 18:00 (ag dúnadh ó 17:30) 

Aibreán  08:30 – 19:30 (ag dúnadh ó 19:00) 

Bealtaine, Meitheamh, Iúil 
agus Lúnasa 

08:30 – 20:30 (ag dúnadh ó 20:00) 

Meán Fómhair  08:30 – 19:30 (ag dúnadh ó 19:00) 

Deireadh Fómhair  09:00 – 18:00 (ag dúnadh ó 17:30) 

Samhain  09:00 – 17:00 (ag dúnadh ó 16:30) 

Nollaig 09:00 – 16:30 (ag dúnadh ó 16:00) 

An féidir liom pósadh ar thailte Chaisleán Chill Chainnigh? 
Faoi láthair ní féidir leat pósadh ná searmanas sibhialta a thionól ar thailte Chaisleán 
Chill Chainnigh ach féadfar grianghrafanna phósta a ghlacadh ann. Tá cead riachtanach; 
déan iarratas 3 lá ar a laghad roimh ré. Ní ghearrtar aon táille.  
Tá roinnt de na láithreacha stairiúla atá faoi chúram Oifig na nOibreacha Poiblí, Túr na 
Paráide ag Caisleán Chill Chainnigh san áireamh, ar fáil le haghaidh searmanais sibhialta 
agus daonnachacha  - chun tuilleadh eolais a fháil cliceáil anseo. 
 
An bhfuil costas ar ghrianghrafanna phósta a ghlacadh ar thailte Chaisleán Chill 
Chainnigh? 
Níl aon chostas ar chead grianghrafadóireachta; tá an cead saor in aisce.  
 
An bhfuil rialacha ag baint le tailte Chaisleán Chill Chainnigh a úsáid? 
Tá téarmaí agus coinníollacha nach mór a leanúint agus grianghrafanna á nglacadh ar 
thailte an Chaisleáin; tá siad le fáil ar an Iarratas um Chead.  
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