
Telerau ac Amodau Cystadleuaeth Dylunio Cerdyn Nadolig Elusen Iechyd Bae Abertawe 
  

1. Mae’r gystadleuaeth hon ar agor y bob Preswylydd o’r DU sydd rwng 6 ac 15 mlwydd oed 
Rhaid diwallu’r gofynion oedran a phreswylio uchod ar y dyddiad cau ar gyfer ymgeisiadau. Mae 
Elusen Iechyd Bae Abertawe yn neilltuo’r hawl i ofyn am dystiolaeth o oedran ymgeiswyr yn ogystal â 
chaniatâd eu rhiant neu warcheidwad. 
Nodwch: 

 Rhaid i ymgeiswyr i ofyn i’w rhiant/gwarcheidwad ar gyfer caniatâd i gymryd rhan yn y 
gystadleuaeth hon a chytuno i’r telerau ac amodau yma. 

 Ni fydd ceisiadau yn cael eu dychwelyd. 
  

2. Cyflawnir mynediad i’r gystadleuaeth drwy gyflwyno dyluniad gwreiddiol ar gyfer cerdyn Nadolig 
Elusen Iechyd Bae Abertawe ar ddarn A4 o bapur, gan ddefnyddio’r cyfarwyddiadau canlynol: 

  
Sicrhewch FOD y dyluniad:- 

 Yn ddarlun, yn baentiad neu os dyluniwyd ef ar y cyfrifiadur, argraffwch y ddelwedd os gwelwch yn 
dda 

 Yn wreiddiol 
Yn cwrdd ag un o'r manylebau dylunio canlynol: 

 Thema grefyddol 

 Coeden Nadolig 

 Golygfa gaeafol 

 Ddoniol 

 Yn cynnwys anifail â thema Nadoligaidd 
 

Sicrhewch NAD YW’R dyluniad yn:- 

 Copïo (neu’n cynnwys/yn debyg i) unrhyw ddarnau gwreiddiol o waith (h.y. cymeriadau, 
masgotiaid neu ffigyrau cartŵn hysbys) 

 Defnyddio unrhyw anifeiliaid, symbolau neu nodweddion penodol y cysylltir ag elusennau eraill 

 Wedi ei ddylunio gan ddefnyddio graffeg neu unrhyw gynnwys wedi ei greu gan gyfrifiadur 

 Nid yw'n cynnwys eich enw na manylion personol eraill 

 Nodwch y bydd unrhyw ymgais sy’n cynnwys unrhyw esiampl o’r isod yn cael eu diarddel o’r 
gystadleuaeth 

  
Nodwch hefyd:- 

 Dylai ymgeision fod yn waith un person yn unig 
  

3. Beirnir pob ymgais o dan y meini prawf canlynol:- 

 Creadigol: Rhaid i’r dyluniad fod yn drawiadol ac yn wreiddiol 

 Ddefnyddadwy: Rhaid gallu defnyddio’r masgot ar raddfa fawr a bach, mewn du a gwyn ac mewn 
lliw 

 Perthnasol: Bydd y dyluniadau yn hawdd i’w hadnabod fel cerdyn Nadolig Elusen Iechyd Bae 
Abertawe 

  
4. Dim ond un dull o gymryd rhan yn y gystadleuaeth sydd: 

 

Cyflwynwch y dyluniad drwy’r post gan ddefnyddio’r cyfeiriad canlynol:  
Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig Elusen Iechyd Bae Abertawe, 

1 Porthfa Talbot, 
Port Talbot, 

SA12 7BR 
Rhaid i bob ymgais gynnwys taflen A4 o bapur gyda’r dyluniad ac, ar daflen ar wahan, manylion cyswllt 
llawn yr ymgeisydd (enw llawn, dyddiad geni, oedran, cyfeiriad llawn (gan gynnwys cod post), enw’r 
Rhiant/Gwarcheidwad, rhif ffôn gan gynnwys cod ardal) mewn ysgrifen darllenadwy ac eglur. 

  
5. Rhaid derbyn yr ymgeisiadau erbyn Dydd Gwener 3ydd Rhagfyr 2021 

Bydd ymgeisiadau hwyr neu aneglur yn cael eu diarddel. Nid yw Elusen Iechyd Bae Abertawe yn 
medru cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw fethiant neu ddiffyg technegol, gan gynnwys ond nid yn 
gyfyngedig unrhyw wasanaethau post yn cael eu heffeithio, a all achosi colli neu beidio â 
chofrestru/cofnodi ymgais yn gywir. 

  



6. Drwy gyflwyno ymgais ar gyfer y gystadleuaeth rydym yn cymryd yn ganiataol fod yr ymgeisydd a 
rhiant/gofalwr/gwarcheidwad yr ymgeisydd yn rhoi eu caniatad i Elusen Iechyd Bae Abertawe i 
ddefnyddio’r dyluniad am ddim am unrhyw bwrpas mewn cysylltiad ag Elusen Iechyd Bae Abertawe 
gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, cynhyrchiad a gwerthiant marsiandïaeth, pwrpasau 
marchnata a hysbysebu mewn cysylltiad â’r elusen. Maent hefyd yn rhoi eu caniatad i’r ddelwedd i’w 
ddefnyddio am ddimgan Elusen Iechyd Bae Abertawe ym mhob cyfrwng a marsiandïaeth am bob 
pwrpas am byth, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, platfformau teledu, papurau newydd a 
safleoedd cyfryngau cymdeithasol. Gan gymryd rhan yn y gystadleuaeth, mae’r ymgeisydd a rhieni 
neu warcheidwaid yr ymgeiswyr hefyd yn rhoi ei caniatad ac yn cytuno i neilltuo’r holl hawlfraint yn 
eu dyluniad i Elusen Iechyd Bae Abertawe os y rhoir y dyluniad ar y restr fer ar gyfer ystyriaeth gan y 
panelca llofnodi unrhyw ffurflenni neu gytundebau perthnasol a ddarperir gan Elusen Iechyd Bae 
Abertawe i adlywerchu’r fath neilltuad (heb newid). Bydd methiant (neu oediadi) i arwyddo’r ddogfen 
berthnasol yn golygu diarddel yr ymgais.   
 
7.  Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth mae’r ymgeisydd a rhieni’r ymgeisydd yn cytuno i:- 

i. Gael eu ffilmio gan yr elusen er mwyn creu cynnwys ar gyfer y pwrpas o hysbysebu’r 
gystadleuaeth 

ii. Arwyddo unrhyw ddogfennaeth ychwanegol y byd angen mewn cysylltiad â’r gystadleuaeth 
hon, megis, ond nid yn gyfyngedig i, datganiadau ar gyfer cyfrinacholdeb er mwyn neilltuo’r 
holl eiddo deallusol mewn dyluniadau a gyflwynir i Elusen Iechyd Bae Abertawe. 

 
8.  Mae'n amod mynediad bod pob ymgeisydd yn cadw copi o'u dyluniadau a gyflwynwyd ac unrhyw 

ohebiaeth yr ymrwymir iddi gydag Elusen Iechyd Bae Abertawe yn gyfrinachol bob amser. Rydych 
felly'n cytuno i beidio â datgelu i unrhyw drydydd parti heb gydsyniad ysgrifenedig o flaen llaw gan 
Elusen Iechyd Bae Abertawe. 

  
9.  Bydd pob cais yn cael ei farnu yn y lle cyntaf gan banel cychwynnol fel y'i dewisir gan elusen y 

bwrdd iechyd. Bydd y panel beirniadu cyntaf hwn yn llunio rhestr fer o'r 5 ymgais orau ym mhob un 
o'r categorïau canlynol:- 

a) Thema grefyddol 

b) Coeden Nadolig 

c) Golygfa gaeafol 

d) Ddoniol 

e) Yn cynnwys anifail â thema Nadoligaidd 
 

Bydd yr ymgeiswyr ar gyfer pob categori oedran ar y rhestr fer mewn rownd gyntaf yn mynd drwodd i 
ail gam ble bydd y cofnod gorau ym mhob categori oedran yn cael ei ddewis. 

  
10.  Gwneir galwadau ffôn i'r ymgeiswyr buddugol ym mhob categori oedran a'u rhiant / gwarcheidwad 

rhwng wythnos yn dechrau 1af Rhagfyr yn cadarnhau bod eich dyluniad wedi'i ddewis fel y cofnod 
uchaf yn y categori oedran hwnnw. Cyhoeddir yr enillydd cyffredinol ar 10fed Rhagfyr 2021. Cysylltir 
â'r enillydd ac ysgol yr enillydd ymlaen llaw i dynnu llun. 

  
11.  Rhaid i'r enillydd terfynol fod ar gael at ddibenion cyhoeddusrwydd gydag Elusen Iechyd Bae 

Abertawe yn ystod yr wythnos sy'n dechrau yn ystod y pythefnos yn dechrau 13eg Rhagfyr 2021.  Os 
na ellir cysylltu ag ymgeisydd ar ôl gwneud ymdrechion rhesymol i wneud hynny, a / neu os na all 
fynychu sesiwn tynnu lluniau neu os canfyddir ei fod yn torri'r rheolau, mae Elusen Iechyd Bae 
Abertawe yn cadw'r hawl i gynnig ei le i'r ymgeisydd gorau nesaf. Ni chysylltir â phob ymgeisydd ar y 
rhestr fer nad ydynt wedi bod yn llwyddiannus. 

 
12.  Mae penderfyniadau ar y cyd y panel beirniaid ynghylch yr enillwyr yn derfynol. Ni fydd unrhyw 

ohebiaeth yn ymwneud â'r gystadleuaeth. 
  

13. Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe yn cadw'r hawl i ganslo'r gystadleuaeth neu unrhyw un o'r 
rheolau hyn ar unrhyw gam, os bernir bod hynny'n angenrheidiol yn ei farn ef, neu os yw 
amgylchiadau'n codi y tu hwnt i'w rheolaeth, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i beidio â 
defnyddio'r dyluniad buddugol. 

  
14. Dim ond at ddibenion gweinyddu'r gystadleuaeth hon y bydd Elusen Iechyd Bae Abertawe byth yn 

defnyddio manylion personol, ac ni fyddant yn eu cyhoeddi nac yn eu darparu i unrhyw un heb 
ganiatâd. Bydd Elusen Iechyd Bae Abertawe yn storio'r holl wybodaeth yn ddiogel ac i beidio â'i 
throsglwyddo i unrhyw bartïon eraill, yn unol â pholisi amddiffyn data Elusen Iechyd Bae Abertawe. 


