Ffurflen Cofrestru Canolfan Hamdden
Enw Llawn:
Teitl:

Dyddiad Geni:

Ticiwch y blwch isod sydd yn berthnasol i’ch statws:
Oedolyn
Myfyriwr*
Henoed
Cymorth Incwm*
Iau
Person Anabl*
Clwb/ Gwestai**
* Bydd angen prawf er mwyn eich galluogi i hawlio’r graddfeydd gostyngol hyn.
Bydd angen i fyfyrwyr ddangos eu Cerdyn Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol cyfredol.
Bydd angen i’r henoed brofi eu bod dros 60 oed.
Bydd angen i bobl sydd yn hawlio Cymorth Incwm ddangos eu llyfr budd-dâl.
** Os yn bwcio ar gyfer Clwb, bydd yn rhaid i’r sawl sydd yn derbyn y bil, gwblhau’r ffurflen hon.

Enw/ Rhif Tŷ:
Stryd:

Pentref:

Tref:

Sir:

CÔd Post:

Rhif Ffôn mewn
Argyfwng:

Rhif Ffôn Cartref:

Rhif Ffôn Symudol:

E-bost:

Er mwyn sicrhau eich diogelwch pan yn defnyddio’r cyfleusterau hamdden, os oes gennych unrhyw
gyflwr meddygol; meddyginiaeth reolaidd; anghenion deietegol; anghenion symudedd neu namau
ac unrhyw fanylion pellach a allai eich effeithio tra’n gwneud ymarfer corff, y mae angen i ni wybod
amdanynt. Cynghorir chi i’w nodi isod:
Nodwch y manylion
os gwelwch yn dda:

Canolfan Hamdden Plascrug, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY231HL
(01970) 624579
plascrug-leisure@ceredigion.gov.uk

Gwersi Nofio
Os ydych yn cofrestru am gwersi nofio,
mewn pa iaith hoffech chi dderbyn
y gwersi?

Saesneg

Cymraeg

Y ddau

Defnydd o’r Ystafell Ffitrwydd
Ydych chi wedi bod yn bresennol mewn Cwrs Cyflwyno ar
gyfer defnyddio’r ystafell ffitrwydd yn un o
Ganolfannau Hamdden Cyngor Sir Ceredigion?

Ydw

Nac
ydw

Os ydych, ble?

Byddwn yn defnyddio’ch data personol a roddwch yn y ffurflen hon, i ddarparu’r gwasanaethau y
gofynnir amdanynt, cadw cofnodion cywir, ac os ydych chi’n cytuno, anfon gwybodaeth farchnata
atoch am ddigwyddiadau neu wasanaethau rydym yn eu cynnig. Am ragor o fanylion ynglŷn â sut
rydym yn trin eich data, ewch i: https://tinyurl.com/ybtj66z2
Os ydych chi dan 18 oed, rhaid i'ch Rhiant/ Gwarcheidwad ddarllen y datganiadau canlynol a llofnodi ar
eich rhan. Os ydych chi'n 18 oed neu'n hŷn, rhaid i chi ddarllen y datganiadau canlynol a llofnodi eich hun:

Mae'r wybodaeth a roddwyd gennyf ar y ffurflen hon yn wir hyd y gwn i
Rwy'n caniatâu i'm plentyn dderbyn triniaeth feddygol mewn argyfwng
Rwy'n rhoi caniatâd i ddelweddau gweledol a/neu ddeunydd clyweledol defnyddi’r
gan Ceredigion Actif, a allai gynnwys cyhoeddusrwydd yn y wasg,
y we a chyfryngau eraill
Hoffwn dderbyn gwybodaeth am weithgareddau a digwyddiadau
trwy e-bost a/ neu bost
Byddaf yn hysbysu Ceredigion Actif am unrhyw newidiadau i'r wybodaeth a ddarperir.

Llofnod:
Dyddiad:

Canolfan Hamdden Plascrug, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY231HL
(01970) 624579
plascrug-leisure@ceredigion.gov.uk

