
CLWB HWYLIO Y FELINHELI- 

PORT DINORWIC SAILING CLUB –  

CAIS AELODAETH/ADNEWYDDU 2018       DYLEDUS 1 Ionawr 2018 

Os na ydych am adnewyddu eich aelodaeth y flwyddyn hon, buaswn yn ddiolchgar be baech yn 

gadael i mi wybod fel y medraf dynnu eich enw oddi ar y rhestr postio - manylion cyswllt ar y 

cefn 

Enw a cyfeiriad llawn ar gyfer gohebiaeth           

Enw a Cyfeiriad Llawn:  

Rhifau Ffôn:      

Cyfeiriad E-bost:    

A ydych yn fodlon bod manylion eich rhif ffôn/e-bost yn ymddangos yn y Llawlyfr Aelodaeth y 

flwyddyn nesaf fydd yn cael ei ddosbarthu yn unig i aelodau presennol a ddarpar aelodau     Y/N                                                                                                                                                                                          

 

Manylion am eraill o fewn yr aelodaeth hon;           2il oedolyn:          

 

 

A ydych eisiau lle yn yr iard gychod bach? O/N Os oes rhowch fanylion y cwch:- 
Dosbarth / Class Rhif Hwyl 

Sail Number 

Enw’r Cwch 

Boat Name 

Lliw’r cwch/gorchudd 

Boat/cover colour 

    

    

    

 

Os oes gennych gymwysterau, sgiliau neu brofiad perthnasol (e.e. Hyfforddwr, Cwch Modur, 

Cymorth Cyntaf, Swyddog Rasio, radio VHF) rhowch y manylion yma. 

 

 

 

                                      Trosodd 

 

 

Plant                    Enw 

  

Oed   Gwryw/Benywaidd 

 

Dyddiad Geni 

    

    

    

    

Rhybuddir rhieni a gwarchodwyr ymgeiswyr ifengach na 18 oed, na dim ond yn ystod oriau 

rasio’r clwb bydd gwasanaeth achub ar gael. Oddi allan i’r oriau hyn, y rhieni a 

gwarchodwyr fydd a chyfrifoldeb llwyr am eu plant a’u gwarcheidwaid 

Deallaf hefyd bod rhaid i fy mhlentyn wisgo cynorthwyydd arnofio pob amser wrth hwylio o’r 

clwb.  

Llofnod …………………………………………………………….Rhiant/Gwarchodwr        Dyddiad ………………….… 



Os gwelwch yn dda, defnyddiwch y tabl i gyfrifo'r swm ddyledus. 

 

Pris storio 

 

Disgrifiad 

 

Cost 

£ 

Nifer ei 

angen 

Swm 

ddyledus 

Cwch bach. 

 

I storio pob cwch bach. £65.00   

Cwch bach ieuenctid 

 

Fel uchod - ond yn gymwys i aelod 

ieuenctid/cysylltiol yn unig a chychod bach a 

fwriedir i’w hwylio gyda phlant. 

£32.50   

Cwch rasio cêl Cwch cêl hyd at 7m wedi ei lansio o’r llithrfa. £65.00   

Cwch bach i griwser Storio unrhyw gwch bach. £32.50   

Tal mwrio Mwrio blaen traeth CHFH £65.00   

Allwedd i’r clwb I ddrws allanol y clwb (Blaendal dychweladwy). £10.00   

   Cyfanswm  

Mae rhaid i bob cwch sydd yn cael ei storio yn y clwb neu ei hwylio o’r clwb 
gael yswiriant 3 ydd parti am o leiaf £3,000,000. Wrth arwyddo’r ffurflen 
yma neu wrth dalu ffi aelodaeth rydych yn sicrhau’r yswiriant yma ar gyfer 
eich cwch/cychod – sydd un ai’n cael ei storio neu hwylio yn y Clwb.  

‘Rwyf yn (ail) ymgeisio am aelodaeth o Glwb Hwylio Felinheli. Amgaeaf siec o £.............. 

Datganaf fod fy nghwch wedi ei yswirio yn unol â Rheolau’r Clwb (dileu os oes angen) 

Arwyddwyd  ………………………………………………………………       Dyddiad …………………… 

Cwblhewch a dychwelwch gyda’r taliad llawn os gwelwch yn dda (sieciau i CHYF) i  
Cathy Goodwin, Ysgrifenyddes Aelodaeth  

24 Augusta Place, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4HS 

Tel 01248 670462 

Taliad uniongyrchol i’r bank:  40 32 15    21081853  (Rhaid e-bostio eich ffurflen wedi’i llenwi at sylw’r 

Ysgrifennydd Aelodaeth we mwyn derbyn cyfeirnod talu) Ebost:cathy_goodwin@btinternet.com                                                                                                         

Tanysgrifiad yn ddyledus erbyn 1 Ionawr 2018 daladwy gan 1 Mawrth os gwelwch yn dda. PTO am ffurflen 

caniatâd data. 

Math o aelodaeth 

 

Disgrifiad 

 

Pris 

£ 

Nifer sydd ei 

angen  

Swm 

dyledus 

Unigolyn Llawn Oedolyn unigol (tros 21) ar 1 af  Ionawr £70.00   

Teulu 

  

Dau oedolyn yn cydfyw, ac unrhyw nifer o’u plant hyd 

at ac yn cynnwys oed 18 ar 1 af Ionawr 

£130.00   

Cysylltiol 

 

Oedolyn unigol at ac yn cynnwys yr oed o 21 ar 1 af 

Ionawr, neu mewn addysg llawn amser. 

£35.00   

Ieuenctid 

  

Aelod unigol 18 oed neu lai ar 1  Ionawr (ar gyfer y 

flwyddyn gyntaf o aelodaeth ). Bydd rhaid archebu 

Aelodaeth Teulu cyfan neu o leiaf un Aelodaeth 

Gymdeithasol ar gyfer y blynyddoedd canlynol, oni 

bai fod y plentyn ddigon hen/cymwys i hwylio yn y 

Clwb heb oruchwyliaeth oedolyn ar yr eiddo. 

£30.00   

Cymdeithasol  I aelodau ddim yn hwylio  £35.00   



 

 

 

 

 

Diogelu Data 

Defnyddir y wybodaeth a ddarperir gennych yn y ffurflen hon yn unig ar gyfer delio â chi a'ch grŵp teulu (os yn 

berthnasol) fel aelod (au) o Port Dinorwic Sailing Club / Clwb Hwylio Y Felinheli. 

Mae gan y clwb Bolisi Preifatrwydd Data y gellir ei ganfod ar ein gwefan www.pdsc.org.uk. Bydd eich data yn cael ei 

storio a'i ddefnyddio yn unol â'r Polisi hwn. 

Mae'r Clwb yn cyhoeddi llawlyfr aelodaeth bob blwyddyn gydag enwau, cyfeiriadau e-

bost, rhifau ffôn, math o aelodaeth, math o gwch a lle parcio dingi bob blwyddyn. 

Bydd y llawlyfr ar gael i bob aelod ac fe'i rhoddir hefyd i ddarpar aelodau. 

 

Ar gyfer grwpiau teuluol, bydd hyn fel arfer yn cynnwys un aelod oedolyn oni 

bai ei ofynnir amdano, ac os felly, gofynnir am ganiatâd pob aelod. Dim ond yn y 

llawlyfrau sydd wedi'u hargraffu ac nid ar y wefan y bydd y cyfeiriadur aelodaeth yn 

rhan o'r llawlyfr. 

 

Os ydych chi'n cydsynio i'ch data gael ei rannu fel hyn, ticiwch yma. 

 

Cofiwch, os byddwch yn penderfynu tynnu'ch caniatâd yn ôl yn ddiweddarach, ni fydd 

modd dileu eich manylion cyswllt o ddeunydd printiedig hyd nes y bydd argraffiad 

nesaf y llawlyfr wedi'i argraffu. Bydd y data ar gyfer unrhyw flwyddyn yn seiliedig ar y 

rhestr aelodaeth ar 31ain Rhagfyr y flwyddyn flaenorol. 

 

 

 

 

 
Gall y Clwb drefnu i ffotograffau neu fideos gael eu cymryd o weithgareddau'r Clwb 

a'u cyhoeddi ar ein gwefan neu sianelau cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo'r Clwb.  

 

Os ydych chi'n caniatįu i'ch Clwb ddefnyddio'ch delwedd fel hyn, ticiwch yma.  

 

Os oes gennych aelodaeth deuluol, dylai pob aelod arall nodi eu caniatâd i 

ddefnyddio eu delwedd ar wahân isod. 

 

 
Aelod o'r teulu ………………………………..    

     

Aelod o'r teulu ………………………………..   

                                                           

Aelod o'r teulu ……………………………….. 

 

Aelod o'r teulu ……………………………….. 

 

 

 

Os ydych chi am dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw un o'r uchod ar unrhyw adeg, e-bostiwch  

pdscgdpr@gmail.com 

 

Arwyddwyd  ………………………………………………………………………………    Dyddiad…………………………… 

 

#Sylwch, er mwyn bod yn aelod o'r clwb, rhaid i chi naill ai lofnodi'r ffurflen hon neu wirio'r blwch "Rwy'n cytuno" ar y wefan. 

 

 

 

mailto:pdscgdpr@gmail.com

