
Ffurflen Gofrestru Oedolion 
Dydd Sul 16 Medi 2018 
Dechrau am 1pm

• Yn addas i athletwyr mewn cadeiriau olwyn 
• Cwrs wedi’i fesur a’i amseru’n fanwl gywir
• Crys T Technolegol AM DDIM i bob cystadleuydd
• NI ELLIR COFRESTRU AR Y DIWRNOD

Mae 10k Bae Abertawe Admiral yn un o’r rasys 
mwyaf poblogaidd yn y calendr rhedeg.
Mae’r llwybr cyflym a gwastad yn mynd â chi heibio  
golygfeydd trawiadol a bydd yn rhoi digon o gyfle i chi 
gyflawni amser personol gorau.

Sut ydw i’n cofrestru?

• Cofrestrwch ar-lein yn 10kbaeabertawe.com
   NEU
• Llenwch y ffurflen gofrestru atodedig a’i hanfon atom gyda’ch siec.
I gofrestru ar gyfer y ras 10k, rhaid eich bod wedi cyrraedd eich pen-blwydd yn 15 oed erbyn 
16 Medi 2018. Mae rasys iau eraill ar gael hefyd - cadwch lygad am ffurflenni cofrestru iau neu 
gallwch gofrestru ar-lein neu lawrlwytho ffurflen yn 10kbaeabertawe.com
Y diwrnod olaf i gofrestru ar gyfer y 10k yw 31 Awst 2018 neu pan fydd yr holl leoedd wedi’u llenwi 
(os yw’n gynt). DS. Mae pob lle wedi cael ei lenwi cyn y dyddiad hwn am y 10 mlynedd diwethaf.
I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, ewch i 10kbaeabertawe.com
Bydd canlyniadau dros dro’r ras ar gael ar y wefan gyda’r hwyr ar 16 Medi 2018. 

Os hoffech gael y ffurflen hon mewn fformat gwahanol, 
ffoniwch y Gwasanaethau Marchnata ar ( 01792 635478.

 @JoioBaeAbertawe
 facebook.com/swanseabay10k

WEDI’I CHYNNAL DAN DRWYDDED RHEOLAU 
ATHLETAU’R DU 2018 - 31886

Cefnogir yn falch gan 

Partner Radio 



Hoffwn gofrestru i gymryd rhan yn Ras 
10k Bae Abertawe Admiral

Defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU ac inc du. 
DS. Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i wrthod cofrestru person 
heb orfod rhoi rheswm, a rhoddir ad-daliad yn yr achos hwnnw.

Teitl:  Enw Cyntaf:  Cyfenw: 

Cyfeiriad:  

Côd Post:  E-bost: 

Dyddiad Geni:  Nodwch eich rhyw: Gwryw  Benyw 

Rhif ffôn cartref:  Rhif ffôn symudol: 

Amser gorffen amcanol:  Ydych chi mewn cadair olwyn: Ydw  Nac ydw 

Gwybodaeth/Argyfyngau Meddygol 

Oes gennych chi unrhyw gyflyrau meddygol y mae angen i’r trefnwyr wybod amdanynt? 
Oes  Nac Oes 

Rhowch fanylion cryno: 

Hoffwn gael crys-T 10k Bae Abertawe Admiral (Mae crys-T ar gael AM DDIM i bob un sy’n 
cystadlu yn y ras 10k)

Maint: Bach   Canolig  Mawr  Mawr iawn 

A fyddai’ch stori am gymryd rhan o ddiddordeb i ddarllenwyr?  Byddai  Na fyddai  

A fyddai diddordeb gennych mewn derbyn cynigion arbennig ac e-byst hyfforddi gan Ddinas a 
Sir Abertawe? Byddai  Na fyddai  Ydych chi’n athletwr cadair olwyn? Ydw  Nac ydw 

Gwybodaeth Am Dalu A Chofrestru 
Ras 10k (i aelodau o UKA) – £23  Rhif Cofrestru:   

Enw’r clwb:  Ras 10k (i rai nad ydynt yn aelodau o UKA) - £25  

Gwnewch sieciau’n daladwy i: Cyngor Abertawe. Anfonwch y ffurflen gofrestru wedi’i chwblhau a’i llofnodi 
a’r taliad i: Digwyddiadau Arbennig (10k), Cyngor Abertawe, Ystafell 152, Neuadd y Ddinas, 
Abertawe SA1 4PE  / ( 01792 635428 /  special.events@swansea.gov.uk neu cofrestrwch 
ar-lein yn  10kbaeabertawe.com – Y DYDDIAD CAU YW 31 AWST 2018 neu pan fydd yr holl 
leoedd wedi’u llenwi (os yw’n gynt).

Sylwer ei fod yn amod wrth gofrestru y gallwn ddefnyddio’ch enw, eich llais neu eich llun a nodi’ch 
amser mewn unrhyw ddarllediad, telediad, hyrwyddiad, cyhoeddiad neu unrhyw adroddiad arall am 
y digwyddiad hwn, a gallwn roi’r wybodaeth hon i unrhyw gyfryngau newyddion neu ddarlledu.

Eich preifatrwydd: Bydd Cyngor Abertawe’n rhoi’r wybodaeth rydych yn ei nodi ar y ffurflen hon 
i Run Britain, sef trefnydd y ras, a fydd yn ei defnyddio at y diben hwn yn unig, ac yn unol â’r holl 
ddeddfwriaeth diogelu data bresennol.

Llofnod:  Dyddiad:  
I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, ewch i 10kbaeabertawe.com. Bydd canlyniadau dros dro’r ras ar gael 
o’r wefan nos Sul 16 Medi 2018.

Os hoffech gael y ffurflen gofrestru hon mewn fformat gwahanol, ffoniwch y 
Gwasanaethau Marchnata ar ( 01792 635478.
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