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DATGANIAD 

Drwy gyflwyno’r ffurflen gais hon, neu drwy arwyddo isod, rydych yn datgan fel a ganlyn ar ran 

eich hun o pob aelod a nodir uchod: 

 

 Rwyf wedi darllen a deall ac yn ymrwymo i Reolau Brwydr y Bandiau 2019, a, lle mae nid 

unigolyn sy’n cystadlu, bod holl aelodau’r band wedi ac yn gwneud hynny. 

 Rwy’n cadarnhau bod y wybodaeth rwyf wedi ei ddarparu yn y ffurflen gais hon, ac 

unrhyw ddogfennau sydd wedi’i anfon i’w chefnogi, i gyd  yn gywir, ac yn gyflawn ac y 

byddaf yn diweddaru unrhyw wybodaeth sydd yn gywir ar y dyddiad a nodir, ond sydd 

yn dod yn anghywir cyn y Rownd Derfynol. 

 Rwy’n cadarnhau bod pob aelod sydd o dan 18 wedi derbyn caniatâd rhiant neu 

warcheidwad 

 Os ydych yn ymgeisio ar ran band: rwy’n cadarnhau bod gennyf yr awdurdod i weithredu 

ar ran y band, gan yr aelodau eraill (neu riant neu warcheidwad unrhyw un sydd o dan 

18), ac maent wedi rhoi awdurdod i mi lofnodi’r cais hwn ar eu rhan a derbyn y telerau.  

 Rwy’n cadarnhau fy mod i a phob aelod o’r band  yn o leiaf 16 oed ar y dyddiad cau 

(Chwefror 15 2019).  

 Rwy’n deall lle mae 3 neu fwy o aelodau mewn band, y gall un aelod fod yn hyn na 25 

ond yn llai na 35 ar Chwefror 15 2019. 

 Bydd prawf oedran dderbyniol yn cael ei ddarparu os gofynnir ar unrhyw adeg.  Rwy’n 

derbyn y gellir eithrio unrhyw fand sydd ddim yn darparu pob tystiolaeth yn brydlon yn 

dilyn cais i wneud hynny neu a fydd yn torri unrhyw amod arall 

 Rwy’n cadarnhau bod y cais hwn, os bydd yn llwyddiannus, yn ffurfio rhan o’r cytundeb 

gyda’r Trefnwyr 

 

Pwysig: Cofiwch gystadlu hyd yn oed os ydych ar staff y BBC neu Eisteddfod Genedlaethol 

Cymru neu yn bartner, blentyn neu frawd neu chwaer i aelod o staff unrhyw un o’r 2 corff.  Mae 

modd caniatáu eich cais os yw’n ymddangos i’r 2 gorff nad oes gwir beryg o ffafriaeth, naill ai 

mewn gwirionedd neu yn ymddangosiadol o dan yr amgylchiadau.  Fodd bynnag, mae’n rhaid 

datgelu y sefyllfa isod ac fe gysylltwn â chi cyn gynted â phosib i ddweud os yw’r cais yn cael ei 

ganiatáu.  Gweler Amod 2 o’r Rheolau 

 

Os ydych yn aelod o staff neu yn bartner, mab, merch, neu frawd neu chwaer i un, rhowch y 

manylion isod gan nodi os mae chi yw’r aelod staff, neu pwy yw’r aelod staff a natur y berthynas 

(e.e. mab, merch) 

 

      

 

 

 

Rwyf wedi deall ac yn cytuno i’r uchod 

Enw Llawn Llofnod Dyddiad 

             

Enw rhiant neu 

warcheidwad os o dan 18 
Llofnod 

Dyddiad 

             

 

Dyddiad Cau : 15 Chwefror 2019 Dychweler at : Sioned Edwards, 40 Parc Ty Glas, Llanishen, 

Caerdydd, CF14 5DU neu gallwch yrru copi digidol (scan neu lun) at sioned@eisteddfod.org.uk 


