
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Cefnogi Canolfan Trin Cancr Gogledd Cymru  

Rhif Cofrestru’r Elusen 1138976 
 

Marathon Virgin Llundain, Dydd Sul 3 Hydref 2021 
Ffurflen Gais Swyddogol y Bond Aur  

 
Cwblhewch y Ffurflen Gais Swyddogol hon ar gyfer un o lefydd Bond Aur Apêl Cancr Gogledd Cymru ym 

Marathon Virgin Llundain 2019. 

Mae’n rhaid llenwi pob adran o’r ffurflen gais, ei harwyddo a’i hanfon drwy e-bost at 

secretary@northwalescancerappeal.co.uk erbyn hanner nos ar y 11 Gorffenaf 2021. Os oes gennych chi 

unrhyw gwestiwn ynglŷn â’r cais hwn, cysylltwch gyda Tim Watson ar 07760761448.  
 

Caiff pob ymgeisydd wybod a ydy eu cais wedi bod yn llwyddiannus ar Ddydd Gwener yr 16eg o Gorffenaf 

2021  

 

Nodyn Pwysig 

Gan fod Apêl Cancr Gogledd Cymru yn talu am y llefydd ym Marathon Llundain, wrth ichi arwyddo’r cais 

hwn rydych chi’n cadarnhau y byddwch chi’n codi neu yn cyfrannu o leiaf £2,000 o arian nawdd. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y Telerau ac Amodau sydd ynghlwm â’r Ffurflen Gais Swyddogol hon 

cyn ichi arwyddo yn cadarnhau eich ymrwymiad.  

 

 

Teitl:  

Enw Cyntaf:  

Cyfenw:   

Cyfeiriad:  

Côd Post:  

E-bost:    

Ffôn Symudol:   

Dyddiad Geni:    

Ydych chi wedi rhedeg 

Marathon Llundain o’r blaen?   

Os ydych chi, pryd?    

Wnaethoch chi godi arian at 

elusen?     

Os wnaethoch chi, faint 

wnaethoch chi godi?   

Sut wnaethoch chi glywed 

am y llefydd Bond Aur?   



 

 

 

 
Ysgrifennwch dim mwy na 150 gair isod gan amlinellu:  

▪ Pam hoffech chi gymryd rhan ym Marathon Llundain 2021 

 

▪ Pam hoffech chi godi arian er mwyn cefnogi cleifion sy’n derbyn gofal a thriniaeth yng Nghanolfan 

Trin Cancr Gogledd Cymru  

 

▪ Sut ydych chi’n bwriadu codi’r isafswm o £2,000 o arian nawdd (darllenwch y Telerau ac Amodau 

sydd ar gefn y ffurflen hon sy’n nodi’r isafswm arian nawdd y mae’n rhaid ichi ei godi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enw            (yn llawn) 
 
Cyfeiriad 
 
Côd Post       Rhif ffôn 
 
Wrth arwyddo’r cais hwn, rydw i’n cadarnhau fy mod wedi darllen a deall yr holl Delerau ac 
Amodau sy’n rhan o’r cais ac yn cytuno i gydymffurfio â nhw yn llawn heb unrhyw eithriad.  

 

Llofnod        Dyddiad 
 



 

 

 

TELERAU AC AMODAU  

CAIS AM LE BOND AUR YM MARATHON LLUNDAIN 2021 

 

DIFFINIADAU 

Mae’r canlynol yn disgrifio diffiniadau geiriau gaiff eu defnyddio yn y Telerau ac Amodau 

canlynol  

 

1. Yr Elusen – sef Apêl Cancr Gogledd Cymru, elusen sy’n gweithredu dan ymbarél 

Ymddiriedolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Rhif Cofrestru’r Elusen 

1138976 

2. Lle Bond Aur yn y Marathon – lle yn y Marathon gaiff ei sicrhau a’i dalu amdano gan 

yr Elusen  

3. Cais Swyddogol – sef cwblhau, arwyddo a chyflwyno Ffurflen Gais Swyddogol i’w 

hystyried er mwyn cael Lle Bond Aur yn y Marathon  

4. Y Marathon – sef Marathon Llundain y flwyddyn y mae’r cais wedi’i wneud amdani – 

caiff ceisiadau eu gwneud yn y flwyddyn cyn rhedeg y Marathon  

5. Yr Ymgeisydd – Y person sy’n cyflwyno’r Ffurflen Gais Swyddogol ac yn ei harwyddo 

6. Isafswm Arian Nawdd– yr isafswm arian nawdd i’w godi gan yr Ymgeisydd fel sydd 

wedi’i ddiffinio gan yr Elusen erbyn Dyddiad  Terfynol Talu’r Arian Nawdd sydd wedi’i 

nodi ar y:  

7. Dyddiad Terfynol Talu’r Arian Nawdd - y dyddiad y mae’n rhaid derbyn a thalu’r 

Isafswm Arian Nawdd Terfynol i mewn i gyfrif yr Elusen ac yn 2021 y dyddiad hwnnw 

fydd y 31ai o Rhagfyr 2021 

8. Dyddiad Cau – y dyddiad y mae’n rhaid cyflwyno’r Cais Swyddogol fel sydd wedi’i 

nodi ar y Ffurflen Gais Swyddogol  

9. Virgin Money Just Giving – Hoff safle cyfrannu’n ariannol ar-lein yr Elusen gan ei fod 

am ddim a ddim yn codi comisiwn  

10. Cymorth Rhodd – Ychwanegu 20% ychwanegol i gyfanswm y rhodd i drethdalwyr 

cymwys y DU  

 

TELERAU AC AMODAU 

Wrth arwyddo a chyflwyno’r Ffurflen Gais Swyddogol, mae’r Ymgeisydd yn cytuno i’r 

Telerau ac Amodau canlynol: 

 

1. Gwneud pob ymdrech i ymarfer a pharatoi yn gywir er mwyn cwblhau’r Marathon 

2. Sicrhau i naill ai:  

a. Codi’r Isafswm Arian Nawdd o £2,000 erbyn Dyddiad Terfynol Talu’r Arian 

Nawdd neu 

b. Gwneud iawn am unrhyw ddiffyg yn yr Arian Nawdd yn bersonol er mwyn 

cyrraedd y targed Isafswm Arian Nawdd erbyn Dyddiad Terfynol Talu’r Arian 

Nawdd  

3. Gwneud yn siŵr fod pob arian nawdd sydd heb ei dalu yn cael ei roi i Aelod 

Pwyllgor yr Elusen i’w dalu i mewn i gyfrif banc yr Elusen erbyn Dyddiad Terfynol Talu’r 

Arian Newydd  

4. Gwneud pob ymdrech i fynd i unrhyw ddigwyddiad hyrwyddo/ galwad tynnu llun 

gaiff ei drefnu gan yr Elusen er mwyn rhoi hwb i dargedau codi arian  

5. Caniatáu i’r Elusen gyhoeddi lluniau, manylion am weithgareddau codi arian yr 

Ymgeisydd a’u tudalen noddi ar-lein  

6. Sefydlu a defnyddio safle noddi ar-lein Virgin Money Just Giving ar gyfer addewidion 

gan nad ydy’r wefan hon yn codi unrhyw ffi – mae rhai eraill gydag enwau tebyg yn 

codi ffi 

7. Ymdrechu i gael unrhyw noddwr sy’n gymwys i arwyddo ffurflen i’r Elusen hawlio 

Cymorth Rhodd yn erbyn unrhyw gyfraniad. 


