Prosiect Gyda’n Gilydd
Ffurflen Gais ar gyfer mis Gorffennaf 5,6,7fed 2019
Bydd Project Gyda’n Gilydd yn cynnwys hyd at 65 o bobl ifanc o Gaerdydd,
Casnewydd, Abertawe a de Powys mewn a phenwythnos o weithgareddau adeiladu
tîm a gwella arweinyddiaeth. Nod y penwythnos yw galluogi pobl i ddod ynghyd,
ymuno mewn gweithgareddau diddorol a phleserus, a:
• Cael croeso cynnes
• Dod o hyd i gyfleoedd ar gyfer cyfeillgarwch ac undod
• Dysgu gwerthfawrogi partneriaeth a gweithio mewn tîm
• Dathlu cyfraniad pobl o gymunedau, diwylliannau a gwledydd eraill
Dyma'r manylion:
• Dyddiad ac Amser: 5 Gorffennaf 4:30 pm - 7 Gorffennaf 6:00 pm
• Lleoliad: PGL Llwyn Filly ger y Gelli Gandryll, HR3 5QG
• Llety: mewn ystafelloedd cysgu o'r un rhyw a grwpiau cyfeillgarwch
• Goruchwylio: Bydd arweinwyr eich grŵp neu athrawon yn eich goruchwylio ac fe
fydd yr holl weithgareddau yn cael eu harwain gan arweinwyr profiadol PGL.
Rydym yn gobeithio cael rhai cyfarfodydd yn eich ardal cyn i chi fynychu'r
penwythnos ac efallai y gofynnir i chi helpu i godi
rhywfaint o arian tuag at gludiant ac offer.
Mae PGL yn ddarparwr gwyliau antur blaenllaw yn y DU gyda blynyddoedd o brofiad
o ddarparu teithiau i'w mwynhau a'u cofio.
Darllenwch y nodiadau hyn cyn cwblhau
1. Byddwn yn trin yr wybodaeth hon yn gwbl gyfrinachol ac ni fyddwn yn ei rhannu ag unrhyw un arall.
2. Dylid defnyddio'r ffurflen hon fel Cais a'i llenwi gan yr Ymgeisydd a'u Rhiant neu Gwarcheidwad
3. Defnyddiwch briflythrennau bloc ar gyfer enwau a sicrhewch fod pob adran yn cael ei chwblhau'n
glir.
4. Rhowch gyfeiriad e-bost ar gyfer yr Ymgeisydd (os oes ganddo un) a Rhiant. Hanfodol anfonir
dogfennau at y
cyfeiriadau hyn.
5. Llenwch y Manylion Meddygol a'r Caniatâd, a roddir i staff PGL
6. Atodwch lun. Nid oes unrhyw un erioed wedi mynd ar goll, ond os bydd rhywun yn helpu i allu
gwneud hynny
dangos sut maen nhw'n edrych!

Manylion yr Ymgeisydd:
Enw llawn: ............................................... .............................
Dyddiad Geni: .............................
Oedran ar 8 Gorffennaf 2019: ............................
Cyfeiriad: ................................................ ...................................... .................................................. .......
.............
Tref: ............................................ Côd Post: .. ...................... Rhif Ffôn Cartref: ........................ .......
A fyddech cystal ag atodi steil pasbort / llun maint, yma
Rhif ffôn Symudol: ............................................... ................... Cyfeiriad

ebost: ............................. .......................................
Manylion Rhiant / Gwarcheidwad / perthynas agosaf:
Enw: ................................................ .............................................Cyfeiriad (os yn debyg i ymgeiswyr
uchod, ticiwch yma ❑)
Cyfeiriad: ................................................ ....................................
.................................................. .................................. Y Dref: .............. .............................. Cod
Post: .................. ......
Rhif Ffôn yn ystod y Dydd: ...............................
Rhif Ffôn yn ystod y Dydd: ...............................
Rhif ffôn Symudol: ............................................... ................... Cyfeiriad
ebost: ............................. .......................................

Caniatâd Rhiant / Gwarcheidwad [os yw'r ymgeisydd o dan 18 oed]
Sylwer: Os yw unrhyw berson ifanc, ym marn yr arweinwyr, yn ymgysylltu'n gyson yn ystod y
penwythnos mewn gweithgareddau sy'n achosi aflonyddwch i eraill neu'n anwybyddu cyfarwyddiadau
clir yna bydd yn ofynnol i'r rhiant neu'r gwarcheidwad ddod i fynd â'r person ifanc adref.

Rwyf drwy hyn yn rhoi caniatâd i fy mhlentyn gymryd rhan yn y Prosiect Get
Together
Arwyddwyd ……………………………………………..Rhiant / Gwarcheidwad
Dyddiad ........................ .....
Ffotograffiaeth: fel cofnod o'r digwyddiad, i adrodd yn ôl i'n cyllidwyr, ac i hyrwyddo gweithgareddau
tebyg yn y dyfodol, efallai y byddwn am dynnu lluniau a / neu fideos byr. A fyddech chi'n fodlon i'ch
plentyn ymddangos yn y rhain? Nodwch isod. Rydym yn deall yn iawn os yw'n well gennych beidio ag
awdurdodi hyn. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod ein gwirfoddolwyr ein hunain yn
cydymffurfio â'ch dymuniadau ac yn hysbysu unrhyw bersonau allanol (ee y wasg neu'r cyfryngau). Er
y byddwn hefyd yn gofyn i'r holl blant a phobl ifanc sy'n cymryd rhan (y gall rhai ohonynt ddod â'u
camera eu hunain neu ffôn clyfar) fod yn sensitif am eu defnydd o ddelweddau ei gilydd, ni allwn
plismona hyn yn realistig.
Ticiwch un opsiwn.
❑ Rwy'n cydsynio i dynnu lluniau / fideo ar fy mhlentyn wrth gymryd rhan yn y Prosiect Get Together
❑ Peidiwch â thynnu ffotograffau na fideos o'm plentyn yn ystod y Prosiect Cael Gyda'n Gilydd
Arwyddwyd .................................. ....................... Rhiant / Gwarcheidwad
Dyddiad .............................

Datganiad yr Ymgeisydd
Ymgeisydd:
Esboniwch yn gryno pam yr hoffech chi gymryd rhan yn y Prosiect Get Together. Noder y gofynnir i
bob ymgeisydd roi adborth ar ôl y digwyddiad.

Pam ydych chi'n meddwl ei bod yn bwysig i bobl ifanc o wahanol gymunedau, diwylliannau a
gwledydd gael cyfle i dreulio amser gyda'i gilydd?

Beth ydych chi'n meddwl y gallech chi ddysgu amdanoch chi'ch hun a chan eraill sy'n mynychu
Prosiect Get Together?

Manylion meddygol a ffurflen gydsynio
Rhaid i'r ffurflen hon gael ei llenwi a'i llofnodi gan Riant / Gwarcheidwad yr ymgeisydd
Meddygol.
Enw'r Ymgeisydd: .............................................. ....................................
Enw'r Rhiant / Gwarcheidwad: ............................................ ......................... Rhifau ffôn brys:
Dydd ................................................. .... Noson: ......................................
Rwyf drwy hyn yn rhoi caniatâd ar gyfer unrhyw driniaeth feddygol / ysbyty sy'n angenrheidiol ar gyfer
fy mab / merch tra byddaf yn y Prosiect Dewch ynghyd (wedi'i leoli yn PGL, Llwyn Filly).
Llofnodwyd ................................................. ........ Rhiant / Gwarcheidwad Dyddiad .............................
Enw GP .........................................
Cyfeiriad ................................................. .................................................. .. Rhif Ffôn
Llawfeddygaeth ...............................
Adroddiad Iechyd:
1. Rhowch gylch o gwmpas yr ateb priodol ac ychwanegwch fanylion penodol os oes angen.
Gall y Ganolfan Antur ddelio ag alergeddau cyffredin, afiechydon a phroblemau symudedd lefel isel, a
gofynion dietegol gwahanol ond mae angen eu hysbysu ymlaen llaw.
2. Rhowch wybod i'r Gweinyddwr pan fyddwch yn cyrraedd Llwyn Filly os oes gennych unrhyw salwch
dros dro neu os oes angen diweddaru unrhyw un o'r datganiadau isod.
3. Os nad yw'ch brechiad Tetanus yn gyfredol, rhaid i chi sicrhau eich bod yn ei ddiweddaru cyn y
cwrs a chadarnhau eich bod wedi gwneud hynny.
Cwestiwn meddygol
Y/N
Manylion
Ydych chi'n dioddef o unrhyw salwch sy'n digwydd dro ar ôl tro
A ydych chi'n cymryd meddyginiaeth reolaidd y bydd angen i chi ddod â hi at ei gilydd?
A ydych chi'n alergedd i unrhyw beth?
Cwestiwn meddygol
Y/N
Manylion
A ydych chi'n methu, am resymau iechyd, â gwneud unrhyw weithgaredd penodol?
A oes gennych unrhyw ofynion dietegol penodol ee Llysieuwr, Vegan, Halal?
A oes gennych frechiad tetanws cyfredol?
Allwch chi nofio 50 metr?
Ydych chi'n hyderus mewn dŵr - i fynd i mewn i afon neu bwll gyda chymorth bywiogrwydd?
A oes gennych unrhyw anableddau neu broblemau symudedd?

