
Ffurflen Gofrestru Iau
Rasys Hwyl 1k, 3k a 5k 
Dydd Sul 16 Medi 2018 
• Bydd pawb sy’n gorffen y ras yn derbyn 

medal, tystysgrif a bag rhoddion

• Bydd pawb sy’n cofrestru erbyn 31 Awst 
yn derbyn crys-T AM DDIM

• Mae croeso cynnes i athletwyr 
mewn cadeiriau olwyn

Ras 5k 
I’r rhai sydd rhwng 15 ac 21 oed*

Ras 3k 
I’r rhai sydd rhwng 9 a 14 oed**

Ras 1k 
I’r rhai sy’n 11 oed ac iau***

Ni ddylai cystadleuwyr fod wedi 
cyrraedd eu pen-blwydd yn 22 oed*, 
yn 15 oed**, yn 12 oed*** ac yn 
8 oed*** yn ôl eu trefn erbyn 
16 Medi 2018. 

Cefnogir yn falch gan 

Partner Radio



Defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU. Anfonwch ffurflenni unigol. 
DS. Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i wrthod cofrestru person heb orfod 
rhoi rheswm, a rhoddir ad-daliad yn yr achos hwnnw.
• Ras 5k: £7.00  12.00 ganol dydd (15 – 21 oed) 
• Ras 3k: £7.00  11.15am (9 – 14 oed) 
• Ras 1k: £7.00  11.00am (8 – 11 oed) 
• Ras 1k: £7.00  10.45am (7 oed ac iau)

Enw Cyntaf:  Cyfenw: 
Cyfeiriad: 
Côd Post:   E-bost: 
Dyddiad Geni:  Rhif ffôn: 
Nodwch eich rhyw: Gwryw  Benyw 

Nodwch enw’ch clwb rhedeg neu’ch ysgol: 
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 
Oedran: -4 oed  5 – 8 oed  9 – 12 oed  13– 16 oed  Bach    Canolig  Mawr 

Ydych chi’n athletwr cadair olwyn? Ydw  Nac Ydw 

Gwybodaeth Am Dalu A Chofrestru 
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 


• Ar gyfer ffurflenni cofrestru a dderbynnir ar ôl 31 Awst, bydd angen casglu pecynnau ar y diwrnod. 
• Y dyddiad cau i gofrestru ar gyfer y rasys iau yw 31 Awst. Derbynnir cofrestriadau hwyr dim ond os 
 oes lleoedd ar ôl. 
• Os derbynnir ffurflenni cofrestru hwyr bydd y cyfle i wneud hyn yn dod i ben awr cyn y ras -   
   gweler y wefan am fanylion.

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.

Datganiad (os ydych dan 16 oed ar ddiwrnod y ras) 
Derbyniwch fy ffurflen gofrestru ar gyfer ras hwyl iau 10k Bae Abertawe Admiral. Rwy’n deall fy mod yn 
cymryd rhan ar fy menter fy hun yn gyfan gwbl, ac ni fydd y trefnwyr yn gyfrifol am unrhyw golled neu 
anaf ar y diwrnod.

Llofnod:  Dyddiad:  
DS. Os yw’r cystadleuydd dan 16 oed, mae’n rhaid i’r rhiant neu’r gwarcheidwad lofnodi ar ei ran.
I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, ewch i 10kbaeabertawe.com. 
Bydd canlyniadau dros dro’r ras ar gael ar y wefan nos Sul 16 Medi 2018.

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

At ddefnydd 
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