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Celebrating the Diversity of Merthyr Tydfil – Dathlu Amrywiaeth Merthyr Tudful

Ffurflen Gais – Gweithdy - Noder os gwelwch yn dda mai datganiad er eich lles chi yw hwn. Mi fydd
trefnwyr y digwyddiad yn gyrru llythyr i chi yn cadarnhau eich lle
Cwbwlhewch, Arwyddwch, a Dychwelwch y dudalen yma yn y post, a’r ebost neu gyda llaw
(Atodwch unrhyw ddogfennau ychwanegol os oes angen).
Rydym yn rhoi caniatad i chi dynnu lluniau a’i cyhoeddi mewn papurau newydd, ar y teledu neu ar eich
gwefan
Ydyn
Nac Ydyn
Ydych chi’n fodlon hybu Pentre Byd Eang Merthyr Tudful ar eich Gwefan / Rhwydweithiau Cymdeithasol?
Ydyn
Nac Ydyn
.
Am y sefydliad / grwp
Cyfeiriad:

Enw’r sefydliad:

Enw Arweinydd y grwp:
(MEWN PRIFLYTHRENNAU)

Cyswllt Arall:

Côd Post:
Cyfeiriad:

Côd Post:
Rhif Ffôn:

Ebost
(MEWN PRIFLYTHRENNAU)

Rhif Ffôn:

Ebost
(MEWN PRIFLYTHRENNAU)

Ydych chi’n fenter fasnachol? Ydyn Nac Ydyn 

Sut mae eich gweithdy yn gweddu naws Pentref Byd Eang?

Am y gweithdy
Disgrifiwch y gweithdy yr hoffech berfformio yn Mhentref Byd Eang (Er enghraifft: Cerddoriaeth, Dweud
Stori, Celf, perfformio)

Fyddwch chi dod a’ch offer eich hyn Byddwn  Na Fyddwn - 

Cadeiriau

Gofynion Gofod
(Celfyddydol)
 Nifer:

Byrddau

 Nifer:

Disgrifiwch beth:

Gofynion Gofod
(Perfformio)
Dim 
Cadeiriau

 Nifer:

Byrddau

 Nifer:

Fyddwch chi’n defnyddio offeryn:
Byddwn  Na Fyddwn 
Disgrifiwch beth ydynt isod
Nodwch unrhyw ofynion arbennig:

Oes gennych yswiriant ateblorwydd cyhoeddus? Oes Nac Oes  Atodwch Gopi
Beth yw eich costau?
Cyfrifoldeb: Os caniateir i ni berfformio yn y digwyddiad yma, rydym yn cadarnhau ein bod wedi darllen
Telerau ac Amodau Pentref Byd-Eang Merthyr Tudful a byddan y perfformio yn ofalus, yn atal niwed neu
anaf i ni ein hunain ac eraill, a chadw ymddiriedolwyr Pentre Byd Eang, Pwyllgor yr Ŵyl, Lleoliad yr Ŵyl,
a/neu Merthyr Tudful a’i cynrychiolwyr priodol, swyddogion, gweision a chynrychiolwyr wedi eu indemio
rhag ac yn erbyn unrhyw geisiadau, gweithredoedd, costau, gwariant a hawliadau yn dilyn marwolaeth,
anaf, colled neu niwed i berson neu eiddo, a achoswyd oherwydd neu yn dilyn esgeulustod gan
y sawl a enwyd neu ei asiant, swyddogion, gweision neu gynrychiolwyr. Rydym yn deall ac yn cytuno fod y
ymgeisiwr, ei etifedd, ei weithredwyr a aseiniaid yn rwymiedig i’r cytundeb yma.
Arwyddwch i dderbyn y Telerau ac Amodau …………......................................................................................
Ebost: lesley.pcva@gmail.com neu postiwch i’r cyfeiriad isod a marciwch yr amlen gyda ‘Perfformiwr’.
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