POLISI MYNEDIAD PWLL NOFIO I BLANT
DAN 8 OED
CANLLAWIAU CENEDLAETHOL YR ISRM

Ni ddylid derbyn unrhyw blant o dan 8 oed i bwll
noﬁo oni bai eu bod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.
Diﬃnnir ‘oedolyn cyfrifol’ fel rhywun 16 oed neu
hyn sy’n gallu goruchwylio’r plentyn mewn ﬀordd
gymwys.
Lle ceir plant o dan 8 oed yng nghwmni oedolyn
cyfrifol, caniateir hyd at DDAU blentyn i bob oedolyn.
Cynhelir y gymhareb hon beth bynnag fo nifer y
plant o dan 8 oed sydd eisiau noﬁo (h.y. 4 plentyn :
2 oedolyn, 6 plentyn : 3 oedolyn)

Gweithgaredd

Oedolion

Plant

Noﬁo

£4.10

£2.80

Anabl/Myfyrwyr/Di‐waith

£2.80

‐

Henoed (Cyfnod Gwyliau
Ysgol yn unig)

£2.80

‐

Tocyn Teulu ‐ (2 oedolyn a 2
blentyn neu 1 oedolyn a 3
phlentyn)

£10.50

‐

Noﬁo Consesiwn (12 sesiwn)

£41.00

£28.00

Tocyn Noﬁo 1 Mis

£41.00

£26.00

Tocyn Noﬁo 3 Mis

£88.00

£63.00

Cawod yn Unig

£2.00

£2.00

Oriau Agor
Pwll Noﬁo
Amser Tymor

Ni chaniateir i oedolyn cyfrifol gymryd tri neu fwy
o blant o dan 8 oed i mewn i bwll noﬁo.

DEFNYDD Y PLANT O’R YSTAFELLOEDD
NEWID
Caniateir i blant o dan 8 oed newid mewn
ystafelloedd newid y rhyw arall.
Rhoddir caniatâd dim ond os nad oes oedolyn o’r
un rhyw ar gael i gynorthwyo’r plenty i newid.
Lle ceir ciwbiclau newid neu ystafelloedd teulu/yr
anabl, anogir nofwyr i’w defnyddio.

Methu meddwl am ffyrdd cost effeithiol i ddathlu
diwrnodau arbennig?
Gadewch i ni ofalu am bopeth yn ein sesiynau fflôt a
sbri pen-blwydd yn ein pwll bach, sydd ar gael i logi yn
breifat rhwng 1 a 2yp ar ddydd Sadwrn.

Canolfan Hamdden Plascrug Leisure Centre,
Plascrug, Aberystwyth, SY23 1HL
01970 624579
Plascrug‐leisure@ceredigion.gov.uk
www.ceredigionac f.org.uk

Parti Pwll Bach (1 awr gyda fflotiau) - £46.00.
Am dâl ychwanegol gallwn hefyd darparu ardal i chi
gael bwyd ar ôl y parti.

@PlascrugLC

