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Ffurflen Gais 
 
Ras Siôn Corn yr Wyddgrug, Dydd Sul 9eg Rhagfyr 2018. Amser dechrau’r ras 11.00yb o 
Sgwâr Daniel Owen, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AB 
 

Llenwch un ffurflen gais ar gyfer pob un sy’n cymryd rhan yn yr achlysur, mewn LLYTHRENNAU BRAS 
 

Rhaid i holl gyfranogwyr dan 16 oed gael caniatâd eu rhiant / gwarcheidwad i gymryd rhan. Fe all 
cyfranogwyr dan 12 oed gystadlu’n ddi-dâl ond iddynt fod gydag Oedolyn Cyfrifol (sydd wedi talu tâl 
cystadlu) drwy gydol y ras. Bydd Oedolyn Cyfrifol yn cael bod yn gyfrifol am uchafswm o 3 o blant dan 12 
oed. Bydd holl blant dan 16 oed yn aros yn gyfrifoldeb yr Oedolyn Cyfrifol drwy gydol yr achlysur.  
 

Dychwelwch y ffurflen ar ôl ei llenwi a’r taliad i Gyngor Tref yr Wyddgrug, Neuadd y Dref, Ffordd yr Iarll, Yr 
Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 1AB neu drwy e-bost: supportofficer@moldtowncouncil.org.uk gyda chadarnhad 
o’r taliad os ydych yn talu trwy BACS.  
 
Bydd yr holl dderbyniadau o’r tâl mynediad yn mynd at apêl y Maer sef ‘Achub Bywyd, Gwnewch 

Wahaniaeth’ 

 
Enw:  Dyddiad Geni 

(rhai dan 16): 
 

Cyfeiriad: 
  

Cod Post  Rhif Ffôn Cyswllt:  

Cyfeiriad e-bost:  

I’w lenwi os yw’r cyfranogwr dan 16 oed 

Enw rhiant / gwarcheidwad: 

Llofnod:  Rhif ffôn (i gysylltu ar y diwrnod)  

Oedolyn Cyfrifol am gyfranogwr dan 16 oed (rhaid bob gyda phlant dan 12 oed yn y ras) 

Enw:  

Rhif ffôn (i gysylltu ar y diwrnod  

 

12 oed a hŷn 
A oes arnoch chi angen 
Gwisg Siôn Corn (un 
maint / oedolyn 

Oes / 
Nac oes 

Fe all cyfranogwyr aeddfed ddewis gwisgo eu gwisg Siôn Corn eu 
hunain a gall plant wisgo gwisg arall sy’n cyd-fynd â thema’r ŵyl 
(gwelwch y telerau ac amodau). Dim gostyngiad ar y tâl cystadlu . 
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Tâl Cystadlu a Thalu  

Y tâl cystadlu yw £10.00 yr un, i’w anfon gyda ffurflen gais wedi’i llenwi.                                    Cyfanswm  
Plant dan 12 oed, am ddim                                                                                                                       Amgaewyd  £ 
   
Taliad trwy arian parod i Gyngor Tref yr Wyddgrug    Do / Naddo           ……………….  

Rwyf wedi amgáu siec yn daladwy i: Cyngor Tref yr Wyddgrug  Do / Naddo           ……………….  

Rwyf wedi gwneud taliad BACS,  
Banc HSBC - Rhif y Cyfrif:  21008579   Cod Didoli:  403310   Do / Naddo            ……………….  
 

Cyfanswm a Dalwyd:   £…………………… 

Cŵn - Ac eithrio cŵn cymorth, nid yw cŵn yn cael ymuno â chyfranogwyr yn y ras. 
 

Datganiadau:  Mae’n bwysig eich bod yn cymryd amser i ddarllen y Telerau ac Amodau (dogfen ar wahân) 

a gyhoeddwyd gyda’r ffurflen gais.  

1) Trwy hyn rwy’n datgan fy mod wedi darllen, deall a chytuno â Thelerau ac Amodau cystadlu yn Ras 

Siôn Corn yr Wyddgrug. 

2) Rwy’n feddygol ffit i gymryd rhan yn Ras Siôn Corn ac ni fydd Cyngor Tref yr Wyddgrug yn atebol am 

unrhyw anaf, cyflwr meddygol neu golli eiddo o ganlyniad i gystadlu yn yr achlysur hwn. 

3) Rwy’n datgan y byddaf yn dilyn holl reolau diogelwch a chyfarwyddiadau a roddir gan drefnyddion 

yr achlysur a/neu stiwardiaid yr achlysur. 
 

Enw (printiwch):    ……………………………………………………………………….   
 

Llofnod :…………………………………………..…      Dyddiad:……………………………    
 

I’w lenwi gan Riant / Gwarcheidwad os yw’r cystadleuydd dan 16 oed 

Cadw Cysylltiad â Chyngor Tref yr Wyddgrug 
 

Gyda chymaint yn digwydd yn ein tref fach arbennig, byddem yn caru dal i rannu newyddion ac achlysuron 
gyda chi ond, i wneud hynny, rhaid i ni gael eich caniatâd. Ar gyfartaledd,  byddwn yn anfon 1-4 e-bost y 
mis ac, os hoffech gael eich ychwanegu at ein cronfa ddata, llenwch y ffurflen isod. 

 
 
 
 

Trwy lenwi’r ffurflen hon, rydych yn cytuno y caiff Cyngor Tref yr Wyddgrug gysylltu â chi trwy e-
bost gyda gwybodaeth am newyddion ac achlysuron, gan gynnwys Rasys Siôn Corn y 
dyfodol. 
Os nad ydych eisiau derbyn gwybodaeth o’r fath, ticiwch yma  
 

Bydd gwybodaeth a roddwch yn cael ei defnyddio’n unig i’r diben dywededig. Mae rhagor o wybodaeth am brosesu eich data i’w 
chael ar ein gwefan yn http://www.moldtowncouncil.org.uk/Mold-land/Default.aspx neu oddi wrth Gyngor Tref yr Wyddgrug 
01352 758532 

Llofnod:  

Cyfeiriad e-bost (llythrennau bras os gwelwch yn dda ) 

□ 
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