Ffurflen Ymholiadau Parti
Please send completed forms to plascrug-leisure@ceredigion.gov.uk
Enw Rhiant/Gwarcheidwad:
Cyfeiriad

Ebost
Rhif Cyswllt

Enw’r Plentyn
Oed Plentyn

Opsiynau Plîs ticiwch y blwch
Chwarae Meddal
Castell Neidio
Pwll Bach (refer to Under 8’s Policy)
Neuadd Chwaraeon
Dyddiad
Dewis 1af
2ail Ddewis
Oes angen lle ar gyfer bwyd parti?
Oes
Nagoes
Faint o blant bydd yn dod i’r parti?
Oed y plant?
Defnydd Swyddfa yn Unig
Dyddiad Derbynwyd
Dyddiad mae’r parti wedi
bwcio
Amser
Wedi roi ar y system
Ydy
Nac ydy
Cadarnhad wedi danfon?

1.

Llogi gan Glybiau/Grwpiau ac ati

Dyletswydd aelodau unigol o’r Clwb a fydd yn trefnu’r parti yw hysbysebu pob aelod sy’n
cymryd rhan o’r Amodau a’r Telerau. Cymerir yn ganiataol fod pob aelod sy’n cymryd rhan
wedi derbyn hysbysiad o’r fath wrth ddefnyddio cyfleusterau’r Ganolfan.
2.

Cost Hurio adnoddau a Chyfarpar

Y Pwyllgor Rheoli fydd yn gyfrifol am bennu pob tâl.
3.

Eiddo Personol

Nid yw’r Pwyllgor Rheoli, eu gweision na’u hasiantau’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled
neu ddifrod, sut bynnag yr achosir ef, i unrhyw eiddo neu arian a adewir gan neb o fewn yr
adeilad.
4.

Anaf Personol / Personal Injury

Ni fydd y pwyllgor Rheoli, eu gweision na’u hasiantau’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am
golled neu ddifrod, sut bynnag yr achosir ef, i neb sy’n defnyddio’r Ganolfan a’i hadnoddau,
oni bai am yr eithriadau penodol a nodir yn y Ddeddf Telerau Annheg mewn Contractau
1977.
5.

Defnydd o’r Maes Parcio

Caiff cerbydau eu parcio o gwmpas y Ganolfan, a’r perchnogion fydd yn gyfrifol amdanynt.
6.

Difrod i Gyfarpar ac Adeiladau

Rhaid talu’n llawn am bob difrod a wneir i’r Ganolfan a’r cyfarpar, sut bynnag yr achosir ef,
gan yr unigolyn/unigolion neu’r Clwb sy’n gyfrifol, a bydd y Ganolfan yn ystyried fod y Clwb
yn derbyn llwyr gyfrifoldeb am y sawl sy’n bwcio’r Ganolfan ar ei ran ac yn defnyddio’r
cyfleusterau. Y pwyllgor Rheoli fydd yn llwyr gyfrifol am benderfynu os yw eiddo a
chyfarpar a ddifrodwyd i gael eu hatgyweirio neu’u hadnewyddu; gall methiant i dalu’n llawn
arwain at wahardd unigolyn/unigolion rhag defnyddio’r Ganolfan.
7.

Canslo

Rhaid talu wrth archebu ac er bod modd canslo gan roi o leiaf 48 awr o hysbysiad ymlaen
llaw, ni ddilëir y tâl oni bai fod rhywun arall yn bwcio’r Ganolfan ar yr amser hwnnw.
8.

Arolygu Plant

Cyfrifoldeb rhieni ac oedolion eraill sy’n dod â phlant i’r Ganolfan yw eu harolygu bob amser
ac i ddigolledu’r pwyllgor Rheoli os achosir difrod neu anaf gan y plant o dan eu
harolygaeth.
9.

Bwyd a Diod/Arlwyo

Bydd aelodau o’r cyhoedd yn medru cael bwyd ar y balconi neu yn yr ystafell gyfarfodydd.
Dylech ddod â’ch bwyd eich hun a thacluso ar y diwedd – byddwn yn darparu sachau duon.

