HER 360 FFESTINIOG: FFURFLEN COFRESTRU
(Llythrennau Bras os gwelwch chi’n dda)

GWYBODAETH Y CYFRANOGWR
Enw:

Gwryw:

Benyw:

Cyfeiriad:

Côd Post:

Cyfeiriad ebost:

Dyddiad Geni:

Rhif Ffôn:

Maint Crys-T :

Bach:

Canolig:

Mawr:

CYSWLLT MEWN ARGYFWNG
Enw:

Perthynas i’r Cyfranogwr

Rhif ffôn cyswllt

YMWADIAD
Y mae’r gwybodaeth uchod hyd y gwyddwn yn gywir. Cytunaf i lynu wrth Rheolau Ffordd Fawr i Feicwyr. Yr wyf yn derbyn fy mod i’n cymeryd rhan
yn yr Her ar fy menter fy hunain ac ni fydd unrhyw unigolyn / unigolion neu gymdeithas(au) yn gyfrifol am unrhyw ddamwain, anaf neu golled i mi
cyn, yn ystod neu ar ôl y digwyddiad. Mae’r gwybodaeth hyn yn cael ei ddefnyddio er pwrpas cofrestu yn unig a cedwir y wybodaeth hyn yn unol a’r
Data Protection Act 1998.

Llofnod

Dyddiad
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DIOLCH YN FAWR AM GYMERYD RHAN YN HER 360 FFESTINIOG.
Bydd yr holl arian a dderbynnir yn mynd i Tŷ Gobaith, sef hospis i blant sydd wedi ei leoli y tu allan i Gonwy yng Ngogledd Cymru.
Mae’r daith hwn wedi ei lunio ar ffyrdd esmwydd sydd yn amgylchynu’r Wyddfa er mwyn galluogi beicwyr sydd yn beicio’n rheolaidd neu yn
achlysurol i gymeryd rhan. Gobeithiwn y cewch amser i fwynhau’r olygfeudd ac edmygu’r Wyddfa o bob agwedd. Mae yna un neu ddau o
elltydd i’w frwydro ond cofiwch eich bod chi’n gwneud yr Her hwn er mwyn gwella bywydau y bobl hyn sydd yn llai ffodus na ni ac bod eich
ffindiau yn noddi’r achos gorau phosibl
Gwnewch yn siwr bod eich beic yn gyfreithlon ac yn briodol i’r ffordd fawr, yn enwedig y brêcs a’r teiars, eich bod chi’n gwisgo helmed ac yn
reidio’r beic yn ddiogel gan gymeryd i ystyriaeth defnyddiwyr eraill y ffordd ac yn unol a’r Rheolau Ffordd Fawr.
Bydd yr Her yn cychwyn am 8.30yb, gall beicwyr dewis eu hunain pa mor sydyn yr hoffent gwblhau’r daith. Her yw hwn, nid ras ac ‘rydym
eisiau i chi fwynhau pob milltir o’r daith. Mae gennym gerbyd cynorthwyol ar gael yn ystod y daith a gall y cerbyd gael ei alw gan
ddefnyddio’r rhif sydd wedi ei brintio ar y cerdyn daith. Fe fydd pwynt archwiliad ar y daith lle bydd yn ofynnol i chi gael eich cerdyn taith
wedi ei stampio, bydd dŵr ar gael i chi yno.
Bydd pawb sydd yn gorffen yr Her yn cael eu cyflwyno gyda Crys T a llech medal. Bydd te, diod meddal a cacen ar gael yn ogystal.
I gymeryd rhan yn yr Her fe fyddem yn ddiolchgar petae chi’n llenwi’r ffurflen cofrestru uchod a’i yrru i’r cyfeiriad isod gyda siec am y swm o
£20.00 wedi ei wneud yn daladwy i Ffestiniog 360. Anfonwn cerdyn daith i chi ynghŷd â taleb o’r ffi cofrestru.
Cyfeiriad i’w Ddychwelyd / Return Address
Len Smith
Ffestiniog 360
c/o Antur Stiniog,
Units 1 & 2
High Street
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3ES
Taliad
Gwnewch Sieciau yn daladwy i Ffestiniog 360 / Make Cheques payable to Ffestiniog 360.
Fe fyddem yn ddiolchgar petae chi’n lawrlwytho’r ffurflen noddi a gofyn i’ch teulu a’ch ffridiau i rhoi unrhyw bres man sydd ganddynt i’ch
noddi chi.

Pob lwc a mwynhewch y diwrnod.
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