
Rann miret evit an aozerien

€ Ok Reolt.diab.
Timbr
kaset

Doser klok (deiziad) Urzh enrollañ ml pred
Dave

Lec’hiadur

Le comité de soutien de l’école Diwan de 
Lannion organise

Aozet Gant Kuzul Skoazell Diwan Lannuon

1er Marché aux
vinyles, BD et

livres 

Marc'had kentañ
ar pladennoù du,
ar bannoù-treset

ha al levrioù 
Dimanche 27 janvier 2019 D’ar sul 27 a viz Genver 2019

Sal an Ursulinezed e Lannuon

Anvadur ofisiel an embregerezh (tud a-vicher) :---------------------------------------------------------------------------

Niv. RUKAD (tud a-vicher) :-------------------------------------------------------------------------------------------------------
pe
Niv. Ar gartenn-anv pe ar paseporzh :  ---------------------------------------------------------------------------------------

Anv hag anv-bihan an den e-karg : -----------------------------------------------------------------------------------------------

Chomlec’h : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kod-post : ----------------------- Kêr : ------------------------------------------------------------------------------------------------

Pellgomz : ---------------------------- Postel : ---------------------------------------------------------------------------------------

Traoù  kinniget :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M  e  tradur     : ezhomm am eus kaout          metrad linennek x 6€ = €

* Graet e vo hervez an dafar a vo prestet deomp gant an ti-kêr ha ne c’hellomp ket gwarantiñ deoc’h e vo kevatal rik hirder an taolioù
gant ar metradur bet goulennet ganeoc’h.

Pred :  ur  pred  a  vo kinniget deoc'h, evit 7 €

> fellout a ra din mirout pred (paet war al lec'h)

Evezhiadennoù: --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Me, issiner(ez) Ao / Itron ---------------------------------------------------------------------- a

ziskler bezañ lennet hag asantet reoliadur diabarzh 2019 asambles gant ur golo-lizher timbret evit al lizher

kadarnaat a vo kaset deoc’h (ma n’ho peus chomlec’h postel ebet).

Deiziad :                                  Sinadur :              

  

 

Da vezañ kaset en-dro a-
raok : 

10 a viz Genver 2019
(Niver a blasoù bevennet)



Kuzul Skoazell Diwan Lannuon REOLIADUR DIABARZH Daremprediñ : 06.17.98.31.55 
http://diwanlannuon.bzh/kuzulskoazell/ kuzullannuon@gmail.com 

 

1 er Marché aux vinyles, 
BD et livres 

Marc'had kentañ ar pladennoù 
du, ar bannoù-treset hag al 

levrioù 
LANNUON, d’ar sul 27 a viz Genver 2019 

 
Marc’had - Diskouezer 

article 1. Aozet e vez ar marc’had gant ar gevredigezh « Kuzul Skoazell Diwan Lannuon » lec’hiet e :              
SKOL DIWAN, 15 hent ar skol, Logivi 22300 LANNUON. Da geñver an darvoud-mañ e vo lakaet e gwerzh                 
pladennoù du, bannoù treset ha levrioù nevez pe eil dorn ha dastumadegoù. 
article 2. Aozet e vo d’ar sul 27 a viz Genver 2019, etre 9e ha 18e. 
article 3. Staliet e vo e-barzh sal an Ursulinezed, 5 Plasenn ar vrogarourien, 22300 Lannuon  

article 4. Degemeret e vo : an dud a-vicher hag an hiniennoù, dindan ziviz ar reolennoù skrivet amañ               
dindan. 
 

Divizoù evit kemer perzh 

article 5. Asurañsoù aozerien ar marc’had ha perc’henned al lec’h na sellont ket ouzh ar             
pezhioù, arrebeuri, ha gwerzhadoù diskouezet war ar stalioù. Ur wech lakaet o anv ne vo ket posubl                 
d’an diskouezerien sevel amoug a-enep d’an aozerien. – Kuzul Skoazell skol DIWAN de Lannuon,              
pe perc’henned al lec’h – ha ne vint ket atebek war al laeroñsi, an torr, an disleberadur, hag all... a                    
c’hellfe c’hoarvezout e-pad an abadenn, da vare an dispak pe an adpak. Asurañsoù a-enep al               
laeroñsi, an tan, an dour pe asurañsoù atebegezh keodedel a vo afer pep diskouezer. 

article 6. Gant ma vo plas a-walc’h evit degemer anezho e c’hello kemer perzh an holl dud a-vicher                
hag an holl hiniennoù a vo bet kaset ganto an teulioù meneget amañ dindan : 

ar chekenn amberzadur (war anv Diwan ) 

ar fichenn enskrivañ leuniet ha sinet  

ur golo-lizher timbret gant ho chomlec’h (ma n’eus chomlec’h postel ebet ganeoc’h) 

article 7. Resevet ha studiet e vo an enskrivadurioù ganeomp. Asantet e vo an enskrivadurioù gant an               
aozerien pe get, hep bezañ rediet reiñ abegoù an diviz. Ma vez nac’het un enskrivadur gant an aozerien e                   
vo restaolet an arc’hant bet kaset dezho. 

article 8. Priz al lec’hiadur a zo : 9€ dre vetrad linennek. 

article 9. Kregiñ a raio an dispak d’ar sul 27 a viz Genver 2019 adalek 7e30. Ret e vo d’an holl                   
stalioù bezañ prest da 9e. 
article 10. Posubl e vo d’an aozerien reiñ ar plas a oa bet miret ganeoc’h d’unan bennak all adalek                 
8e30 ma n’oc’h ket bet gwelet war al lec’h d’ar poent-se. 

article 11. Difennet eo : lakaat sonerezh war ho stal, gwerzhañ traoù dañjerus pe dilañvas, diskouez pe              
gwerzhañ loened, skignañ traktoù ha brudfollennoù, goulenn an aluzen. 

article 12. Ret e vo d’an diskouezerien dastum o lastez a-raok mont kuit. 

article 13. Roet e vo peb a fakturenn deoc’h war al lec’h, devezh an abadenn. 
 

Sinadur an diskouezer 

 



Kuzul Skoazell Diwan Lannuon REOLIADUR DIABARZH Daremprediñ : 06.17.98.31.55 
http://diwanlannuon.bzh/kuzulskoazell/ kuzullannuon@gmail.com 

Meneg dornskrivet « lennet hag asantet » 

Deiziad :  

 


